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Τροπολογία 534
Nadja Hirsch
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -I
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να 
λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 10, ως 
μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών σε συγκεκριμένα 
περιφερειακά περιβάλλοντα και, 
ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.
Πέραν του πλαισίου που περιλαμβάνεται 
στο παρόν παράρτημα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες εγκρίνοντας έναν μη 
εξαντλητικό κατάλογο συνιστώμενων 
δράσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ με τη 
μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 142. Αυτός ο μη 
εξαντλητικός κατάλογος, ως μέρος του 
ΚΣΠ, θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
σχετικά με το πώς μπορούν να 
μετατρέπουν τους θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
κανονισμού σε προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
ανάγκες, προκλήσεις και δυνατότητες 
των περιφερειών και την απαραίτητη 
ευελιξία για την αειφόρο ανάπτυξη των 
περιφερειών.

1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις
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1.1 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση 
1.1.1 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης απαιτεί συντονισμένη 
δράση που υλοποιείται με βάση τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνει τη μορφή επιχειρησιακής και 
θεσμοποιημένης συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή 
αναφορά στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στον παρόντα κανονισμό 
ενισχύει την εν λόγω αρχή και παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην ίδια την πολιτική 
συνοχής.
1.1.2 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης πρέπει να τηρείται 
προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής και η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης ως προς 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1.1.3 Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
παρακάτω ενέργειες:
α) να εφαρμόζουν την εταιρική σχέση 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5· 
β) να θεσπίζουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων·
γ) να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης.
1.1.4 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
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κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
η εταιρική σχέση πρέπει να οργανώνεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων αυτών. Οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει 
επίσης να συμμετέχουν προκειμένου να 
διασφαλίζεται εταιρική σχέση σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της πολιτικής.
1.1.5 Η συνεργασία με τους εταίρους 
ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο τεχνικής βοήθειας προκειμένου 
να διευκολύνεται η ανάμειξη και η 
συμμετοχή των εταίρων σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας προγραμματισμού.

1.2 Αειφόρος ανάπτυξη
1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
συνδέεται με μια έννοια προόδου 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ενσωματώνονται κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα στην
εξέταση της ευημερίας και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών.
1.2.2 Ως εκ τούτου, ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου, από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και 
από την παρακολούθηση έως την 
αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή της αρχής «ο 
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ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι 
προβλέπονται σαφή μέτρα μετριασμού.
1.2.3 Για να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, για 
τους σκοπούς της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρώνονται σε μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγγενή 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ πρέπει να 
συνεχίσουν να πραγματοποιούν μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές κρατών μελών 
και περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα1 και άλλων σχετικών οδηγιών. 
Τεχνολογικές λύσεις, που αποσκοπούν να 
συμβάλλουν σε βιώσιμες δράσεις, 
υφίστανται ήδη, και νέες λύσεις 
εμφανίζονται· ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την 
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η 
στήριξη πρέπει να στοχεύει να δρα 
συμπληρωματικά στα μέτρα που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας 
δύναται να διατίθεται μέσω του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για την παροχή 
στήριξης προς διαχειριστές γης όπου 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής.

                                               
1 ΕΕ σχετ.......Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000.
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1.2.5 Η επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης δεν 
πρέπει να αποτελεί τεχνική διαδικασία. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός ενσωματώνεται στην πράξη 
στη λειτουργία των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετούν πιο ενεργή 
προσέγγιση στη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιζήμιων επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, στις εξής ενέργειες:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις επιλογές με την πλέον αποδοτική 
χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης για 
επενδύσεις στις περιπτώσεις που αυτές οι 
επενδύσεις έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του κύκλου ζωής εναλλακτικών 
επενδυτικών μεθόδων,
δ) χρήση πράσινων δημοσίων 
συμβάσεων.

1.3 Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση

1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και την πρόληψη 
κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, σε κάθε στάδιο της 
εφαρμογής των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ.
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1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
διάκρισης κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πράξεων στα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, και να 
δηλώνουν με σαφήνεια τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν για να ληφθεί υπόψη η 
εν λόγω αρχή στα προγράμματα.
1.3.3 Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, και ως 
εργοδοτών και ως εργαζομένων, θα 
μπορούσε να τονώσει την οικονομία της 
Ένωσης. Η απελευθέρωση του δυναμικού 
για μια τέτοια αύξηση της 
δραστηριότητας, μέσω αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» όσων αφορά την απασχόληση. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πλήρως τα εμπόδια στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, εκτός από το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες 
που προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού 
βίου και προάγουν τις δυνατότητες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων θα 
συμβάλουν στη μέτρηση του αντίκτυπου 
της προσδοκώμενης συμβολής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
στην ισότητα των φύλων.

1.4 Προσβασιμότητα
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1.4.1 Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ πρέπει να είναι 
προσβάσιμα. Συγκεκριμένα, η 
προσβασιμότητα στο δομημένο 
περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών είναι σημαντική για τους 
σκοπούς της ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, που ισχύει από τις 3 Μαΐου 
2008, και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.
1.4.2 Είναι καίριας σημασίας να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες 
όσων είναι περισσότερο αποκλεισμένοι 
από την αγορά εργασίας, των ατόμων με 
αναπηρία, των μεταναστών, των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, 
των αστέγων και άλλων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, των 
παιδιών και των νέων, των ηλικιωμένων , 
των εθνοτικών μειονοτήτων και λοιπών 
μειονεκτουσών ομάδων, προκειμένου να 
τους δοθεί η δυνατότητα να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως 
στην κοινωνία.
1.4.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 
κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση με 
την οικονομική και την εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» τους στόχους της. 
Σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (...ΚΚΔ), 
ορίζεται ελάχιστο μερίδιο 
χρηματοδότησης για το ΕΚΤ για κάθε 
κατηγορία περιφερειών, κάτι που 
συνεπάγεται ελάχιστο συνολικό μερίδιο 
για το ΕΚΤ της τάξης του 25% των 
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πόρων που διατίθενται για την πολιτική 
συνοχής (με εξαίρεση τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»).

1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες τις 
προσεχείς δεκαετίες. Ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών και, συνεπώς, στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
1.5.2 Η δημογραφική αλλαγή γεννά νέες 
προκλήσεις. Αυτές οι δημογραφικές 
εξελίξεις πρέπει να μελετώνται και να 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ιδιαιτέρως, όπου 
εμφανίζονται διαφορετικές αναπτυξιακές 
τάσεις. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να βασίζονται στα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ για την 
ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων 
στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπιση 
δημογραφικών προβλημάτων και τη 
δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη 
της «αργυρής οικονομίας».
1.5.3 Η ενίσχυση των ευκαιριών
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους θα 
προσφέρει πλήθος οφελών στους πολίτες, 
τις κοινωνίες και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αξιοποιήσουν τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ για 
να αναλάβουν δράσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ένταξης όλων των 
ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, αντικατοπτρίζει ένα 
από τα άμεσα καθήκοντα των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ όσον 
αφορά τη συνεισφορά τους στη 



AM\906345EL.doc 11/115 PE491.157v02-00

EL

μεγιστοποίηση του δυναμικού του 
συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, των 
ελάχιστων επιπέδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών 
στήριξης. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
υγείας θα εξυπηρετούσαν επίσης τον 
στόχο ενός επαγγελματικού βίου μεγάλης 
διάρκειας και με υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
της δημογραφικής αλλαγής. Στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τη δημογραφική αλλαγή, πρέπει να 
προσδιορίσουν μέτρα με στόχο:
α) τη στήριξη της δημογραφικής
ανανέωσης μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών για τις οικογένειες και της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού, 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου·
β) την προώθηση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
έρευνα·
γ) την επικέντρωση στην επάρκεια και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών στήριξης και
δ) τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
μακροχρόνιας περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
υποδομές.

1.6 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
1.6.1 Μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις 
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σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού και της 
δημογραφικής αλλαγής, του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και των απαιτήσεων 
καινοτομίας, καθώς και της 
εισοδηματικής ανισότητας και του 
κοινωνικού διαχωρισμού. Η σύνθετη και 
αλληλένδετη φύση αυτών των ζητημάτων 
συνεπάγεται ότι οι λύσεις πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, πολυτομεακές και 
πολυδιάστατες για να επιτύχουν.
1.6.2 Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ καθιστούν 
δυνατό τον συνδυασμό της δύναμης 
διαφόρων ταμείων της ΕΕ σε 
ολοκληρωμένες δέσμες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαίτερες ανάγκες για την 
επίτευξη των σκοπών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων 
τους με σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων για την 
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε 
κυρίαρχα εδαφικά, διαρθρωτικά και 
θεσμικά χαρακτηριστικά, όπως η 
συνδεσιμότητα της εν λόγω περιφέρειας, 
τα πρότυπα απασχόλησης και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, 
οι δεσμοί μεταξύ πόλης-υπαίθρου, οι 
τοπικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
διαφόρων τομέων, η πολιτιστική 
κληρονομία, η γήρανση του πληθυσμού, 
οι δημογραφικές μεταβολές κ.λπ.
1.6.4 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αναλύσουν τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Σε απάντηση στις 
προκλήσεις αυτές, πρέπει επίσης να 
εξετάσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες πτυχές 
της ευημερίας των πολιτών τους που 
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επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής και πώς 
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η 
πολιτική στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
1.6.5 Για να προωθούνται ορθές πολιτικές 
που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. 
Η μέθοδος της ολοκληρωμένης εδαφικής 
επένδυσης θα πρέπει να αποτελεί το κύριο 
εργαλείο για την επίτευξη ισόρροπης 
αειφόρου ανάπτυξης, με τη δυνατότητα 
προώθησης της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πτυχές του 
συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά με 
επίκεντρο τα εξής βασικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση της ικανότητας και των 
προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·
β) εκτίμηση των προκλήσεων και 
εμποδίων ανάπτυξης σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» της 
περιοχής, καθώς και της ικανότητάς της 
να τα αντιμετωπίσει·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) συνδυασμός μίας ή περισσότερων 
συμπληρωματικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους σε έναν άξονα 
προτεραιότητας ή εντός ενός 
προγράμματος·
ε) σχεδιασμός των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική υλοποίηση της 
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πολιτικής·
στ) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

2. Συνέργειες και συντονισμός των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
με μέσα άλλων πολιτικών της ΕΕ

2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων για βιώσιμη μεγέθυνση 
και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να συντονίζονται όλες οι 
πολιτικές και τα σχετικά μέσα της 
Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και μιας πιο ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
εθνικών και υποεθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία μεταξύ 
της ΕΕ και εθνικών και περιφερειακών 
φορέων.
2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα τα 
προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
διεξοδικότερη ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης στις 
περιφέρειες και στη συνοχή αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα 
πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτικότητα 
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κατά τα στάδια προγραμματισμού και 
εφαρμογής μεταξύ των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και των 
στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. Προς 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιδιώκουν:
α) τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
κατά το στάδιο προγραμματισμού και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής·
β) τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, όπου είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία νέων που διευκολύνουν τον 
στρατηγικό εντοπισμό προτεραιοτήτων 
για τα διάφορα μέσα, καθώς και δομών 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο· την 
αποφυγή περιττής επανάληψης 
προσπαθειών και τον προσδιορισμό 
τομέων όπου είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηματοδοτική ενίσχυση·
γ) την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για συνδυασμό της 
στήριξης από διάφορα μέσα με στόχο την 
υποστήριξη μεμονωμένων πράξεων, και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
για την εφαρμογή άλλων εθνικών μέσων 
προκειμένου να παρέχονται συνεκτικές 
και ορθολογικές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης στους δικαιούχους.

2.2 «Ορίζοντας 2020»
2.2.1 Είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή κατανομή 
των τομέων παρέμβασης μεταξύ τους.
2.2.2 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσουν 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση» σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να 
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αναπτύσσονται μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών τις 
οποίες αφορά άμεσα το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», αλλά και με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικοί εταίροι. Αυτές οι στρατηγικές 
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και προκαταρκτικές και μετέπειτα 
δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Προκαταρτικές δράσεις με στόχο 
την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ για να συμμετάσχουν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («σκαλιά προς την αριστεία») θα 
αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και των διαχειριστικών αρχών των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά 
οποιοδήποτε προεπιλεγμένο έργο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που δεν 
έχει χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης 
πόρων.
2.2.4 Οι μετέπειτα δράσεις πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Κ, 
που προέρχονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», στην αγορά και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και χώρους επίδειξης, 
χρηματοδότηση για την απόδειξη της 
ορθότητας της ιδέας και χρηματοδότηση 
στα αρχικά στάδια, διευκολύνσεις
επώασης, εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικές 
βιομηχανικές ικανότητες και ικανότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών.
2.2.5 Πρέπει να παρέχεται κοινή στήριξη 
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών καινοτομίας αυτού του 
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είδους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών 
κοινής χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομότιμους, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
και κατάρτιση μεταξύ των περιφερειών.
2.2.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα 
πρόσθετα μέτρα που έχουν ως στόχο την 
απελευθέρωση του δυναμικού τους για 
αριστεία και καινοτομία, κατά τρόπο που 
είναι συμπληρωματικός και δημιουργεί 
συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»:
α) σύνδεση νεοεμφανιζόμενων κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές 
στην Ευρώπη·
β) δημιουργία δεσμών με καινοτόμες 
ομάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
γ) δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί
και
δ) υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή 
δίκτυα για ερευνητές και νεωτεριστές.

2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με μέσα πολιτικής της 
Ένωσης (και χρηματοδοτικά και μη 
χρηματοδοτικά μέσα) που υπηρετούν 
τους στόχους του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας 
των πόρων πρέπει να αξιοποιούνται όπου 
είναι δυνατόν.
2.3.2 Καθώς τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης μεγέθυνσης μέσω ισχυρότερης 
θεματικής εστίασης και ενίσχυσης της 
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αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
συνέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3.1 είναι εγγενείς στο 
κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
2.3.3 Πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες 
με το πρόγραμμα LIFE, συγκεκριμένα με 
ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα), 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Ο συντονισμός με το LIFE 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
υποστήριξης έργων συμπληρωματικής 
φύσης, καθώς και μέσω της προώθησης 
της χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το εν λόγω πρόγραμμα.
2.3.4 Η χρησιμοποίηση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (ΕΕΒ), στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων πρέπει να 
προωθείται προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η απώλεια της βιοποικιλότητας 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(συμπεριλαμβανομένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
πράσινης οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, και πρέπει να ενισχύει τις 
δυνατότητες και να αναπτύσσει 
δεξιότητες και στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και στους εταίρους.
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2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν γνωρίζουν διοικητικά
όρια, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων στις διάφορες περιοχές 
είναι ύψιστης σημασίας. Η βελτίωση της 
χρήσης των δυνατοτήτων της εδαφικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και ορθών 
πρακτικών θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επίτευξη στόχων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα.
2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να συντονίζεται με τη στήριξη που 
παρέχεται από το πρόγραμμα 
«NER 300», το οποίο χρησιμοποιεί έσοδα 
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών.1

2.4 «ERASMUS για όλους»
2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» 
πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων στους ανθρώπους. Αυτές οι 
επενδύσεις θα επιφέρουν καίρια οφέλη 
και στα άτομα και στην κοινωνία 
συνολικά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
και την ευημερία. Το πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους» υποστηρίζει μόνο 
διακρατικά έργα, ενώ η πολιτική συνοχής 

                                               
1 ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39–48 2010/670/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2010 για 
καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε 
με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32–46.
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έχει πιο έντονη περιφερειακή διάσταση. 
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν μέσα και 
μεθόδους που προκύπτουν από τη 
διακρατική συνεργασία μέσω του 
«Erasmus για όλους» και, στη συνέχεια, 
να τα εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
μέσω των Ταμείων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ.
2.4.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» μέσω σαφούς 
διάκρισης στα είδη επενδύσεων και τις 
ομάδες-στόχους που υποστηρίζονται, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους 
ευάλωτους ανθρώπους. Η στήριξη του 
«Erasmus για όλους» θα επικεντρωθεί 
στη διακρατική μαθησιακή κινητικότητα 
των σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού, σε στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και σε δράσεις 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή πολιτικής. Οι πρωταρχικοί 
στόχοι επενδυτικών προτεραιοτήτων για 
την πολιτική συνοχής θα είναι: 
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση 
και κινητικότητα ενήλικων 
εκπαιδευόμενων.
2.4.3 Περαιτέρω, ενισχυμένα 
αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω της 
προώθησης της συμπληρωματικότητας 
της χρηματοδότησης για την 
κινητικότητα και της χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων οι οποίες 
ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμα έργα που προσδιορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» Οι 
εθνικοί οργανισμοί, που συστήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 
μπορούν να συμβάλλουν να επιτευχθεί 
αυτός ο συντονισμός.

2.5 Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή 
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και την καινοτομία (PSCI)
2.5.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (PSCI) πρέπει να αυξηθούν· 
στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι 
να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της, των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της και της πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους», με την 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή ενός 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας, τη διασφάλιση επαρκούς και 
αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον 
αφορά την απασχόληση και την 
εκπαίδευση.
2.5.2. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να 
αναλάβουν συμπληρωματικές δράσεις 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) οι οποίες θα είναι 
σύμφωνες με δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του PSCI 
σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, η 
δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, 
τα δικαιώματα και η ευημερία των 
παιδιών, η πολιτική για τη νεολαία, η 
μεταναστευτική πολιτική, η έρευνα και 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η 
υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.
2.5.3. Σε παραμεθόριες περιοχές οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
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αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ως εκ 
τούτου, οι διασυνοριακές συνεργασίες 
EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.
2.5.4. Για να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις στο 
πλαίσιο του PSCI θα συντονίζονται στενά 
με εκείνες που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συντονίζουν 
αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, με δράσεις του 
πυλώνα μικροχρηματοδότησης του PSCI, 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και 
της διαθεσιμότητας της 
μικροχρηματοδότησης σε ανθρώπους που 
έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους, ή δυσκολεύονται να 
εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας, καθώς και σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και σε ευάλωτους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά και επιθυμούν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, χωρίς καμία ηλικιακή 
διάκριση, καθώς και σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, και σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
ανθρώπους που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας.
2.5.5. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένας «άξονας 
πρωτοβουλιών νέων» στο πλαίσιο του 
PSCI υποστηρίζει δράσεις που 
απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 
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ετών, περιλαμβανομένων δράσεων που 
αποσκοπούν στην πρόληψη του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην εκπαίδευση, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την αγορά εργασίας προκειμένου να 
συνδεθούν στενότερα οι κόσμοι της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, στη στήριξη για την 
απόκτηση της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας και την κατάρτιση κατά την 
απασχόληση προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να 
αποκτούν και τις σχετικές δεξιότητες και 
εργασιακή εμπειρία και να συμμετέχουν 
σε ποιοτικές περιόδους πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, καθώς και στη 
στήριξη της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας. Προκειμένου να ενισχυθούν 
αυτές οι δράσεις, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουν 
αντίστοιχες δράσεις στα προγράμματα 
που καλύπτονται από τα ταμεία του ΚΣΠ.

2.6 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» + διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 
δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
2.6.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
προβλέπονται βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ 
των διαφόρων ειδών υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και σε όλη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση των πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση 
ενιαίας αγοράς, ιδίως σε μεταφορικά, 
ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα 
προτεραιότητας.
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2.6.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών ενός 
κράτους μέλους, τα σχέδια πρέπει να 
βασίζονται στην πραγματική και την 
προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών και να 
εντοπίζουν τις ελλείπουσες συνδέσεις και 
τα σημεία συμφόρησης. Οι επενδύσεις 
στην περιφερειακή συνδεσιμότητα στο 
συνολικό δίκτυο και στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 
τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι αστικές και οι 
αγροτικές περιοχές ωφελούνται από τις 
δυνατότητες που δημιουργούν τα μεγάλα 
δίκτυα.
2.6.3 Η ιεράρχηση των επενδύσεων με 
αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να 
συντονίζεται με τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-
Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής σε υποδομές μεταφορών 
να είναι απολύτως σύμφωνες με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, 
που ορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων: της 
αντιμετώπισης της πρόκλησης της 
κλιματικής αλλαγής, της μελλοντικής 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
ΔΕΔ-Μ και της έννοιας των 
πολυτροπικών διαδρόμων.
2.6.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές1 περιγράφει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως 
προς τη χρήση των πόρων σύστημα 
μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία που 

                                               
1 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών» COM (2011) 144 τελικό.
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καλύπτονται από τον ΚΚΔ, αυτό σημαίνει 
επικέντρωση σε βιώσιμες μορφές 
μεταφορών και επενδύσεις σε τομείς που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Αφού προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα με τη 
συμβολή τους στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών.

2.6.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην κατασκευή νέων υποδομών και την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικών αναβαθμίσεων.
2.6.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, πρέπει να αναπτυχθούν 
λιμένες ως αποτελεσματικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσής τους στις χερσαίες 
υποδομές. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την 
πρόσβαση σε λιμένες και τις συνδέσεις με 
την ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών 
πλωτών οδών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεισφορά τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
2.6.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώκεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, και από τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), η οποία είναι μια διευκόλυνση 
απευθείας διαχείρισης με ανταγωνιστική 
επιλογή σχεδίων. Η CEF θα 
χρηματοδοτεί έργα στο βασικό δίκτυο (τα 
σημαντικότερα από στρατηγικής άποψης 
τμήματα του συνολικού δικτύου) που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνονται να είναι 
τα πιο περίπλοκα αναφορικά με το ΔΕΔ-
Μ από άποψης υλοποίησης: 
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διασυνοριακοί ελλείποντες κρίκοι, κύρια 
σημεία συμφόρησης και πολυτροπικοί 
κόμβοι. Το Ταμείο Συνοχής θα 
επικεντρωθεί σε έργα με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα 
δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές των ΔΕΔ-Μ, και για το βασικό 
και για το συνολικό δίκτυο.
2.6.8 Το Ταμείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα 
χρηματοδοτήσουν επίσης τις τοπικές και 
περιφερειακές υποδομές και τις συνδέσεις 
τους με τα δίκτυα προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.
2.6.9 Η διευκόλυνση CEF είναι 
συμπληρωματική στο Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για μια λειτουργική, ολοκληρωμένη 
ενιαία αγορά και για κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή.

2.7 Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
2.7.1 Πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ εξωτερικών μέσων 
και της πολιτικής συνοχής, με σκοπό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας και το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης.
2.7.2 Καθώς προφέρουν βαθύτερη 
εδαφική ολοκλήρωση, οι συνέργειες 
μεταξύ δραστηριοτήτων εδαφικής 
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συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών μέσων 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης 
συμπληρωματικοτήτων μεταξύ αυτών 
των μέσων εντοπίζονται σε 
δραστηριότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με τους 
νεοσύστατους Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

3. Μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ

3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δημιουργούν συνέργειες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε μείωση του 
διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης 
σε τοπικό επίπεδο.
3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ πρέπει να συνεργάζονται 
στενά κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, πρέπει:
α) να προσδιορίζουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν και να 
δράσουν συμπληρωματικά για την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·
β) να προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για κάποιο από τα Ταμεία που 
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καλύπτονται από τον ΚΚΔ με άλλες 
διαχειριστικές αρχές και σχετικά 
υπουργεία κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων στήριξης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται συνέργειες, να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις και να 
προωθείται μια πολυταμειακή 
προσέγγιση·
γ) να συστήνουν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
εφαρμόζουν τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, και να αναπτύσσουν άλλες 
ρυθμίσεις επιμερισμένης διαχείρισης και 
ελέγχου με στόχο τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
δ) να προσφέρουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
αιτούντες και δικαιούχους και 
«μονοαπευθυντικές θυρίδες» για την 
παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
δυνατότητες υποστήριξης που 
διατίθενται μέσω κάθε Ταμείου από αυτά 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

4. Προτεραιότητες εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής)

4.1 Η συνεργασία που καταργεί 
διοικητικά όρια και επιχειρεί να υπερβεί 
τα φυσικά σύνορα παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συνοχή. Η 
συνεργασία που βασίζεται σε μια κοινή 
ανάγκη σε ένα κοινό έδαφος είναι συχνά η 
πλέον αποτελεσματική συνεργασία.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία 
προκύπτει από την κατανόηση του 
γεγονότος ότι πολλές προκλήσεις 
ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Μια 
αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί την 
ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης 
και την ανταλλαγή γνώσεων στο 
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κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. 
4.3 Επιπλέον, οι εγγενείς δυνατότητες των 
παραμεθόριων περιοχών δύναται να 
αξιοποιηθούν μέσω τοπικά 
προσανατολισμένων υποστηρικτικών 
μέτρων.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
προετοίμασαν το έδαφος για να 
οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινές δράσεις στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι στρατηγικές αύξησαν την 
κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν 
μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο 
κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, ο 
καθαρισμός της Βαλτικής Θάλασσας ή 
του Δούναβη. Οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και άλλες μορφές εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να υποστηριχθούν 
και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, και οι 
συγκεκριμένοι όροι για την παροχή 
στήριξης προς μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα
προγράμματα.
4.5 Η πτυχή της υπέρβασης των 
εμποδίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον προγραμματισμό των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ – οι στόχοι 
των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση των 
αναγκών και τον καθορισμό των στόχων 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από το στάδιο του 
σχεδιασμού και μετά. Αυτές οι 
στρατηγικές δεν πρόκειται να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους εάν οι 
στόχοι των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και 
κράτη μέλη.
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4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν, κατά τον τρόπο αυτόν, να 
προωθούν τη συνεργασία, καθώς και να 
δοκιμάζουν, να εφαρμόζουν πιλοτικά και 
να εισάγουν νέες λύσεις, διασφαλίζοντας 
ότι η συνεργασία είναι οργανωμένη κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όπου 
είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η εδαφική συνεργασία 
προκειμένου να έρχονται σε επαφή φορείς 
χάραξης πολιτικής από διαφορετικές 
πλευρές των συνόρων και να εργάζονται
για την επίλυση κοινών προβλημάτων.
4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, κάτι 
που με τη σειρά του θα στηρίξει στόχους 
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής με 
αντίκτυπο που υπερβαίνει την περιοχή 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
(Σε ολόκληρο το παράρτημα, ο ρηματικός 
τύπος «πρέπει» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον τύπο «θα πρέπει» 
εκτός από τις αναφορές στην εταιρική σχέση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, όπου πρέπει να 
χρησιμοποιείται το εκάστοτε ρήμα -που 
ακολουθεί στο αγγλικό κείμενο το «shall»-
στην οριστική ενεστώτα).

Or. en

Τροπολογία 535
Elisabeth Schroedter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα -I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -I
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Σκοπός του συγκεκριμένου πλαισίου είναι 
να λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών σε συγκεκριμένα 
περιφερειακά περιβάλλοντα και, 
ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.
Πέραν του πλαισίου που περιλαμβάνεται 
στο παρόν παράρτημα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες εγκρίνοντας έναν μη 
εξαντλητικό κατάλογο συνιστώμενων 
δράσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ με τη 
μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 142. Αυτός ο μη 
εξαντλητικός κατάλογος, ως μέρος του 
ΚΣΠ, θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
σχετικά με το πώς μπορούν να 
μετατρέπουν τους θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
κανονισμού σε προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
ανάγκες, προκλήσεις και δυνατότητες 
των περιφερειών και την απαραίτητη 
ευελιξία για την αειφόρο ανάπτυξη των 
περιφερειών.

1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις

1.1 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση 
1.1.1 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης απαιτεί συντονισμένη 
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δράση που υλοποιείται με βάση τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνει τη μορφή επιχειρησιακής και 
θεσμοποιημένης συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή 
αναφορά στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στον παρόντα κανονισμό 
ενισχύει την εν λόγω αρχή και παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην ίδια την πολιτική 
συνοχής.
1.1.2 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης πρέπει να τηρείται 
προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής και η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης ως προς 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1.1.3. Σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη 
μέλη οργανώνουν εταιρική σχέση με τους 
εκπροσώπους αρμόδιων περιφερειακών, 
τοπικών, αστικών και άλλων δημόσιων 
αρχών, οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
προωθούν την κοινωνική ένταξη και 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του πολιτισμού, της 
εκπαίδευσης και της πολιτικής για τους 
νέους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε 
ομάδες που ενδέχεται να επηρεαστούν
από τα προγράμματα και που πιθανώς να 
είναι δύσκολο να επηρεαστούν από αυτά.
1.1.4 Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
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παρακάτω ενέργειες:
α) να εφαρμόζουν την εταιρική σχέση 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5· 
β) να θεσπίζουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων·
γ) να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης.
1.1.5 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
η εταιρική σχέση πρέπει να οργανώνεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων αυτών. Οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει 
επίσης να συμμετέχουν προκειμένου να 
διασφαλίζεται εταιρική σχέση σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της πολιτικής. Η 
εταιρική σχέση οργανώνεται ως εξής:
α) Οι εταίροι θα πρέπει να εκπροσωπούν 
τα διάφορα εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με 
τη θεσμική διάρθρωση των κρατών 
μελών και η εταιρική σχέση συνάπτεται 
τηρώντας τις ακόλουθες ελάχιστες 
απαιτήσεις:
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(i) η εκπροσώπηση των διαφόρων 
εταίρων βασίζεται στις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους κατά την εφαρμογή 
των προγραμμάτων,
(ii) οι εταίροι επιλέγουν και διορίζουν οι 
ίδιοι τα μέλη τους που συμμετέχουν στις 
επιτροπές παρακολούθησης και σε άλλα 
συμβουλευτικά όργανα και ομάδες 
εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο 
των ταμείων του ΚΣΠ,
(iii) οι επιτροπές παρακολούθησης 
παρουσιάζουν ισορροπία από πλευράς 
εκπροσώπησης των δύο φύλων και 
ποικιλία ως προς τη σύνθεσή τους, 
(iv) ο κατάλογος των μελών των 
επιτροπών παρακολούθησης και άλλων 
ομάδων εργασίας δημοσιοποιείται, 
(v) κάθε εταίρος που επιλέγεται 
ενημερώνεται για τα καθήκοντά του όσον 
αφορά την εμπιστευτικότητα και τη 
σύγκρουση συμφερόντων μέσω ειδικής 
κατάρτισης και δήλωσης στην οποία 
διατυπώνονται επισήμως τα εν λόγω 
καθήκοντα την οποία υπογράφει.
β) Οι εταίροι συμμετέχουν άμεσα στην 
εκπόνηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης, και σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
προγραμμάτων.
1.1.6 Η συνεργασία με τους εταίρους 
ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο τεχνικής βοήθειας προκειμένου 
να διευκολύνεται η ανάμειξη και η 
συμμετοχή των εταίρων σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας προγραμματισμού.
1.1.7 Τα κράτη μέλη συνάπτουν εταιρική 
σχέση τηρώντας τις ακόλουθες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τη διαδικασία: 
(i) έγκαιρη γνωστοποίηση πληροφοριών 
κατά τη διάρκεια συζητήσεων σχετικά με 
στρατηγικά έγγραφα, 
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(ii) επαρκής χρόνος ώστε να μπορούν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προβαίνουν σε 
αναλύσεις, να διαβουλεύονται με τα μέλη 
τους και τους πολίτες τους οποίους
εκπροσωπούν και να διατυπώνουν 
παρατηρήσεις επί των εγγράφων, 
(iii) κατάλληλοι δίαυλοι για να θέτουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ερωτήματα ή να 
υποβάλουν προτάσεις και σχόλια, 
(iv) διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις και 
τα σχόλια των εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης 
τυχόν απόρριψης σχολίων και 
(v) διάδοση των αποτελεσμάτων των 
διαβουλεύσεων. 

1.1.8 Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η προσβασιμότητα της 
διαδικασίας αυτής σε άτομα με αναπηρία 
όσον αφορά και το φυσικό περιβάλλον.

1.2 Αειφόρος ανάπτυξη
1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
συνδέεται με μια έννοια προόδου 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ενσωματώνονται κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα στην 
εξέταση της ευημερίας και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών.
1.2.2 Ως εκ τούτου, ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου, από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και 
από την παρακολούθηση έως την 
αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι 
προβλέπονται σαφή μέτρα μετριασμού.
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1.2.3 Για να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, για 
τους σκοπούς της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρώνονται σε μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγγενή 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ πρέπει να 
συνεχίσουν να πραγματοποιούν μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές κρατών μελών 
και περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα1 και άλλων σχετικών οδηγιών. 
Τεχνολογικές λύσεις, που αποσκοπούν να 
συμβάλλουν σε βιώσιμες δράσεις, 
υφίστανται ήδη, και νέες λύσεις 
εμφανίζονται· ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την 
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η 
στήριξη πρέπει να στοχεύει να δρα 
συμπληρωματικά στα μέτρα που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας 
δύναται να διατίθεται μέσω του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για την παροχή 
στήριξης προς διαχειριστές γης όπου 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής.

1.2.5 Η επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης δεν 
πρέπει να αποτελεί τεχνική διαδικασία. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός ενσωματώνεται στην πράξη 

                                               
1 ΕΕ σχετ.......Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000.
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στη λειτουργία των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετούν πιο ενεργή 
προσέγγιση στη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιζήμιων επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, στις εξής ενέργειες:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις επιλογές με την πλέον αποδοτική 
χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης για 
επενδύσεις στις περιπτώσεις που αυτές οι 
επενδύσεις έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του κύκλου ζωής εναλλακτικών 
επενδυτικών μεθόδων,
δ) χρήση πράσινων δημοσίων 
συμβάσεων.

1.3 Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, σε κάθε στάδιο της 
εφαρμογής των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ.
1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
διάκρισης κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πράξεων στα προγράμματα 
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που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, και να 
δηλώνουν με σαφήνεια τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν για να ληφθεί υπόψη η 
εν λόγω αρχή στα προγράμματα.
1.3.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ, και να διασφαλίζουν την 
ενσωμάτωσή του στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο όλων 
των Ταμείων του ΚΣΠ, καθώς και τη 
συμπερίληψη της διάστασης του φύλου 
ως δεσμευτικής αρχής. Τα προγράμματα 
του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου 
Συνοχής θα πρέπει να προσδιορίζουν 
ρητά την προσδοκώμενη συμβολή των 
Ταμείων αυτών στην ισότητα των φύλων, 
ορίζοντας λεπτομερώς στόχους και μέσα. 
Η ανάλυση ως προς το φύλο θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην ανάλυση των 
στόχων της παρέμβασης. Τα συστήματα 
παρακολούθησης και η συλλογή 
δεδομένων είναι επίσης σημαντικά 
στοιχεία προκειμένου να παρέχεται μια 
σαφής εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα 
προγράμματα επιτυγχάνουν στόχους που 
αφορούν την ισότητα των φύλων. Η 
πρόοδος καταδεικνύεται μέσω της 
εφαρμογής οριζόντιων δεικτών. Πρέπει 
να διασφαλίζεται η συμμετοχή των 
σχετικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην εταιρική σχέση. Συνιστάται σθεναρά 
να οργανωθούν μόνιμες δομές ή να 
ανατεθεί ρητά μια αποστολή στις 
υφιστάμενες δομές να παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με την ισότητα των 
φύλων προκειμένου να παρέχεται η 
απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη κατά την 
προετοιμασία, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των ταμείων του ΚΣΠ. Η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, και ως εργοδοτών 
και ως εργαζομένων, θα μπορούσε να 
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τονώσει την οικονομία της Ένωσης. Η 
απελευθέρωση του δυναμικού για μια 
τέτοια αύξηση της δραστηριότητας, 
μέσω αύξησης του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών, είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
που επιδιώκουν να φτάσει το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών και ανδρών 
στο 75%. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πλήρως τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, περιλαμβανομένου μέσω της 
μείωσης του κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας ανά επάγγελμα και 
τομέα, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στον τομέα της Ε&Α και 
συμπεριλαμβάνοντας γυναίκες 
εργαζόμενες στην επιμόρφωση και την 
επαγγελματική κατάρτιση σε «πράσινες» 
θέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν με 
συγκεκριμένες δράσεις ότι, εκτός από το 
ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το 
ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτούν επίσης 
δραστηριότητες που προωθούν την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, 
συμβάλλουν στην επίτευξη κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου και προάγουν τις 
δυνατότητες των γυναικών ως 
επιχειρηματιών.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων θα 
συμβάλουν στη μέτρηση του αντίκτυπου 
της προσδοκώμενης συμβολής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
στην ισότητα των φύλων.
1.3.5. Η γνωμοδότηση που εκδίδουν οι 
φορείς ισότητας σχετικά με τα 
προγράμματα του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής αποσκοπεί να 
διασφαλίζει ότι έχουν προβλεφθεί όλες οι 
απαραίτητες διατάξεις. Επιπλέον, η 
συμμετοχή των φορέων ισότητας ή άλλων 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
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στην καταπολέμηση των διακρίσεων 
συνιστάται σθεναρά προκειμένου να 
παρέχεται η απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη κατά την 
προετοιμασία, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των Ταμείων.

1.4 Προσβασιμότητα
1.4.1 Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ πρέπει να είναι 
προσβάσιμα. Συγκεκριμένα, η 
προσβασιμότητα στο δομημένο 
περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών είναι σημαντική για τους 
σκοπούς της ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, που ισχύει από τις 3 Μαΐου 
2008, και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.
1.4.2 Είναι καίριας σημασίας να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες 
όσων είναι περισσότερο αποκλεισμένοι 
από την αγορά εργασίας, των ατόμων με 
αναπηρία, των μεταναστών, των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, 
των αστέγων και άλλων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, των 
παιδιών και των νέων, των ηλικιωμένων , 
των εθνοτικών μειονοτήτων και λοιπών 
μειονεκτουσών ομάδων, προκειμένου να 
τους δοθεί η δυνατότητα να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως 
στην κοινωνία.
1.4.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 
κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση με 
την οικονομική και την εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική 
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«Ευρώπη 2020» τους στόχους της. 
Σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (...ΚΚΔ), 
ορίζεται ελάχιστο μερίδιο 
χρηματοδότησης για το ΕΚΤ για κάθε 
κατηγορία περιφερειών, κάτι που 
συνεπάγεται ελάχιστο συνολικό μερίδιο 
για το ΕΚΤ της τάξης του 25% των 
πόρων που διατίθενται για την πολιτική 
συνοχής (με εξαίρεση τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»).

1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες τις 
προσεχείς δεκαετίες. Ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών και, συνεπώς, στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
1.5.2 Η δημογραφική αλλαγή γεννά νέες 
προκλήσεις. Αυτές οι δημογραφικές 
εξελίξεις πρέπει να μελετώνται και να 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ιδιαιτέρως, όπου 
εμφανίζονται διαφορετικές αναπτυξιακές 
τάσεις. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να βασίζονται στα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ για την 
ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων 
στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπιση 
δημογραφικών προβλημάτων και τη 
δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη 
της «αργυρής οικονομίας».
1.5.3 Η ενίσχυση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους θα 
προσφέρει πλήθος οφελών στους πολίτες, 
τις κοινωνίες και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αξιοποιήσουν τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ για 
να αναλάβουν δράσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ένταξης όλων των 
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ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, αντικατοπτρίζει ένα 
από τα άμεσα καθήκοντα των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ όσον 
αφορά τη συνεισφορά τους στη 
μεγιστοποίηση του δυναμικού του 
συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, των 
ελάχιστων επιπέδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών 
στήριξης. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
υγείας θα εξυπηρετούσαν επίσης τον 
στόχο ενός επαγγελματικού βίου μεγάλης 
διάρκειας και με υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
της δημογραφικής αλλαγής. Στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τη δημογραφική αλλαγή, πρέπει να 
προσδιορίσουν μέτρα με στόχο:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών για τις οικογένειες και της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού, 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου·
β) την προώθηση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
έρευνα·
γ) την επικέντρωση στην επάρκεια και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών στήριξης
και
δ) τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
μακροχρόνιας περίθαλψης, 
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συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
υποδομές.

1.6 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
1.6.1 Μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού και της 
δημογραφικής αλλαγής, του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και των απαιτήσεων 
καινοτομίας, καθώς και της 
εισοδηματικής ανισότητας και του 
κοινωνικού διαχωρισμού. Η σύνθετη και 
αλληλένδετη φύση αυτών των ζητημάτων 
συνεπάγεται ότι οι λύσεις πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, πολυτομεακές και 
πολυδιάστατες για να επιτύχουν.
1.6.2 Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ καθιστούν 
δυνατό τον συνδυασμό της δύναμης 
διαφόρων ταμείων της ΕΕ σε 
ολοκληρωμένες δέσμες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαίτερες ανάγκες.
1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων 
τους με σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε κυρίαρχα εδαφικά, 
διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως η συνδεσιμότητα 
της εν λόγω περιφέρειας, τα πρότυπα 
απασχόλησης και η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, οι δεσμοί μεταξύ 
πόλης-υπαίθρου, οι τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων 
τομέων, η πολιτιστική κληρονομία, η 
γήρανση του πληθυσμού, οι 
δημογραφικές μεταβολές κ.λπ.
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1.6.4 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αναλύσουν τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Σε απάντηση στις 
προκλήσεις αυτές, πρέπει επίσης να 
εξετάσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες πτυχές 
της ευημερίας των πολιτών τους που 
επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής και πώς 
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η 
πολιτική στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
1.6.5 Για να προωθούνται ορθές πολιτικές 
που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. 
Η μέθοδος της ολοκληρωμένης εδαφικής 
επένδυσης θα πρέπει να αποτελεί το κύριο 
εργαλείο για την επίτευξη ισόρροπης 
αειφόρου ανάπτυξης, με τη δυνατότητα 
προώθησης της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πτυχές του 
συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά με 
επίκεντρο τα εξής βασικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση της ικανότητας και των 
προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·
β) εκτίμηση των προκλήσεων ανάπτυξης 
της περιοχής και της ικανότητάς της να 
τις αντιμετωπίσει·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) συνδυασμός μίας ή περισσότερων 
συμπληρωματικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους σε έναν άξονα 
προτεραιότητας ή εντός ενός 
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προγράμματος·
ε) σχεδιασμός των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική υλοποίηση της 
πολιτικής·
στ) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

2. Συνέργειες και συντονισμός των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
με μέσα άλλων πολιτικών της ΕΕ

2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων για βιώσιμη μεγέθυνση 
και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να συντονίζονται όλες οι 
πολιτικές και τα σχετικά μέσα της 
Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και μιας πιο ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
εθνικών και υποεθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία μεταξύ 
της ΕΕ και εθνικών και περιφερειακών 
φορέων.
2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα τα 
προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
διεξοδικότερη ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης στις 
περιφέρειες και στη συνοχή αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα 
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πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτικότητα 
κατά τα στάδια προγραμματισμού και 
εφαρμογής μεταξύ των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και των 
στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. Προς 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιδιώκουν:
α) τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
κατά το στάδιο προγραμματισμού και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής·
β) τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, όπου είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία νέων που διευκολύνουν τον 
στρατηγικό εντοπισμό προτεραιοτήτων 
για τα διάφορα μέσα, καθώς και δομών 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο· την 
αποφυγή περιττής επανάληψης 
προσπαθειών και τον προσδιορισμό 
τομέων όπου είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηματοδοτική ενίσχυση·
γ) την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για συνδυασμό της 
στήριξης από διάφορα μέσα με στόχο την 
υποστήριξη μεμονωμένων πράξεων, και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
για την εφαρμογή άλλων εθνικών μέσων 
προκειμένου να παρέχονται συνεκτικές 
και ορθολογικές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης στους δικαιούχους.

2.2 «Ορίζοντας 2020»
2.2.1 Είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή κατανομή 
των τομέων παρέμβασης μεταξύ τους.



AM\906345EL.doc 47/115 PE491.157v02-00

EL

2.2.2 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσουν 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση» σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να 
αναπτύσσονται μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών τις 
οποίες αφορά άμεσα το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», αλλά και με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικοί εταίροι. Αυτές οι στρατηγικές 
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και προκαταρκτικές και μετέπειτα 
δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Προκαταρτικές δράσεις με στόχο 
την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ για να συμμετάσχουν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («σκαλιά προς την αριστεία») θα 
αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και των διαχειριστικών αρχών των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά 
οποιοδήποτε προεπιλεγμένο έργο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που δεν 
έχει χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης 
πόρων.
2.2.4 Οι μετέπειτα δράσεις πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Κ, 
που προέρχονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», στην αγορά και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και χώρους επίδειξης, 
χρηματοδότηση για την απόδειξη της 
ορθότητας της ιδέας και χρηματοδότηση 
στα αρχικά στάδια, διευκολύνσεις 
επώασης, εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικές 
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βιομηχανικές ικανότητες και ικανότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών.
2.2.5 Πρέπει να παρέχεται κοινή στήριξη 
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών καινοτομίας αυτού του 
είδους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών 
κοινής χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομότιμους, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
και κατάρτιση μεταξύ των περιφερειών.
2.2.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα 
πρόσθετα μέτρα που έχουν ως στόχο την 
απελευθέρωση του δυναμικού τους για 
αριστεία και καινοτομία, κατά τρόπο που 
είναι συμπληρωματικός και δημιουργεί 
συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»:
α) σύνδεση νεοεμφανιζόμενων κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές 
στην Ευρώπη·
β) δημιουργία δεσμών με καινοτόμες 
ομάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
γ) δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί
και
δ) υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή 
δίκτυα για ερευνητές και νεωτεριστές.

2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με μέσα πολιτικής της 
Ένωσης (και χρηματοδοτικά και μη 
χρηματοδοτικά μέσα) που υπηρετούν 
τους στόχους του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
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περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας 
των πόρων πρέπει να αξιοποιούνται όπου 
είναι δυνατόν.
2.3.2 Καθώς τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης μεγέθυνσης μέσω ισχυρότερης 
θεματικής εστίασης και ενίσχυσης της 
αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
συνέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3.1 είναι εγγενείς στο 
κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
2.3.3 Πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες 
με το πρόγραμμα LIFE, συγκεκριμένα με 
ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα), 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Ο συντονισμός με το LIFE 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
υποστήριξης έργων συμπληρωματικής 
φύσης, καθώς και μέσω της προώθησης 
της χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το εν λόγω πρόγραμμα.
2.3.4 Η χρησιμοποίηση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (ΕΕΒ), στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων πρέπει να 
προωθείται προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η απώλεια της βιοποικιλότητας 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(συμπεριλαμβανομένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
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πράσινης οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, και πρέπει να ενισχύει τις 
δυνατότητες και να αναπτύσσει 
δεξιότητες και στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και στους εταίρους.
2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν γνωρίζουν διοικητικά 
όρια, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων στις διάφορες περιοχές 
είναι ύψιστης σημασίας. Η βελτίωση της 
χρήσης των δυνατοτήτων της εδαφικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και ορθών 
πρακτικών θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επίτευξη στόχων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα.
2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να συντονίζεται με τη στήριξη που 
παρέχεται από το πρόγραμμα 
«NER 300», το οποίο χρησιμοποιεί έσοδα 
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών.1

2.4 «ERASMUS για όλους»
2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» 
πρέπει να διασφαλιστούν και να αυξηθούν 

                                               
1 ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39–48 2010/670/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2010 για 
καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε 
με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32–46.
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προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων που 
αναπτύσσονται και ο κοινωνικός και 
οικονομικός αντίκτυπος των επενδύσεων 
στους ανθρώπους. 
2.4.2 Αυτές οι συγχρονισμένες επενδύσεις 
θα επιφέρουν καίρια οφέλη και στα άτομα 
και στην κοινωνία συνολικά 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την 
ευημερία, βελτιώνοντας τη 
διαπολιτισμική κατανόηση, παρέχοντας 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δράσεων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο 
επίσημης όσο και ανεπίσημης, και 
δίνοντας ώθηση σε πρωτοβουλίες νέων 
και δράσεις πολιτών, απευθυνόμενες σε 
όλες τις γενιές πολιτών.
2.4.3 Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους», όπως προτείνεται 
από την Επιτροπή, υποστηρίζει κυρίως 
διακρατικά έργα, ενώ η πολιτική συνοχής 
έχει πιο έντονη περιφερειακή και εθνική 
διάσταση. 
2.4.4 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν μέσα και 
μεθόδους που προκύπτουν από τη 
διακρατική συνεργασία μέσω του 
«Erasmus για όλους» και, στη συνέχεια, 
να τα εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
μέσω των Ταμείων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ.
2.4.5 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» μέσω σαφούς 
διάκρισης στα είδη επενδύσεων και τις 
ομάδες-στόχους που υποστηρίζονται.
2.4.6 Η στήριξη του «Erasmus για όλους» 
επικεντρώνεται σε διακρατικά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων στη μαθησιακή 
κινητικότητα των σπουδαστών, των νέων 
και του προσωπικού, σε στρατηγικές 
συμπράξεις μεταξύ οργανώσεων και 
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
σε δράσεις που υποστηρίζουν την 
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ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής. 
2.4.7 Οι πρωταρχικοί στόχοι επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για την πολιτική 
συνοχής θα είναι: εκπαίδευση 
(υποστήριξη των υποδομών του 
νηπιαγωγείου, της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 
πανεπιστημίων), επαγγελματική 
κατάρτιση (προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι ενήλικες που 
αναζητούν εργασία ή αλλάζουν 
σταδιοδρομία μπορούν να λάβουν 
στήριξη, όπως συνέβαινε στο πλαίσιο του 
της δράσης «Άτομα στην αγορά 
εργασίας» (PLM) του υποπρογράμματος 
Leonardo da Vinci) και ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι γενικά.
2.4.8 Επιπλέον, ενισχυμένα αποτελέσματα 
θα επιτευχθούν μέσω επαύξησης των 
πόρων για την κινητικότητα και για 
δραστηριότητες οι οποίες ενσωματώνουν 
βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα έργα 
που προσδιορίζονται σε επίπεδο ΕΕ στο 
πλαίσιο του νέου προγράμματος για την 
εκπαίδευση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό, διασφαλίζοντας ότι 
προβλέπεται πραγματική, διαφανής και 
προσιτή επικοινωνία με τους πολίτες σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

2.5 Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (PSCI)
2.5.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (PSCI) θα πρέπει να 
αυξηθούν· στόχος του εν λόγω 
προγράμματος είναι να συμβάλλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», των πρωταρχικών στόχων της, 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της και της πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους», με την 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την 
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προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη 
διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον 
αφορά την απασχόληση και την 
εκπαίδευση.
2.5.2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδίως του ΕΚΤ, και του PSCI είναι 
σύμφωνες και συμπληρωματικές με άλλες 
δράσεις της Ένωσης σε τομείς όπως ο 
κοινωνικός διάλογος, η δικαιοσύνη και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, 
η εκπαίδευση, η επαγγελματική 
κατάρτιση, τα δικαιώματα και η 
ευημερία των παιδιών, η πολιτική για τη 
νεολαία, η μεταναστευτική πολιτική, η 
έρευνα και καινοτομία, η 
επιχειρηματικότητα, η υγεία, οι συνθήκες 
εργασίας, η διεύρυνση και οι εξωτερικές 
σχέσεις και η γενική οικονομική πολιτική.
2.5. 3. Σε παραμεθόριες περιοχές οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ως εκ 
τούτου, οι διασυνοριακές συνεργασίες 
EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.
2.5.4 Για να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις στο 
πλαίσιο του PSCI θα συντονίζονται στενά 
με εκείνες που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συντονίζουν 
αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, με δράσεις του 
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άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του 
PSCI, που στοχεύουν στην αύξηση της 
πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και 
της διαθεσιμότητας της 
μικροχρηματοδότησης σε ανθρώπους που 
έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους, ή δυσκολεύονται να 
εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας, καθώς και σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και σε ευάλωτους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά και επιθυμούν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, καθώς και σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, και σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας.
2.5.5 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένας «άξονας 
πρωτοβουλιών νέων» στο πλαίσιο του 
PSCI υποστηρίζει δράσεις που 
απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 
ετών, περιλαμβανομένων δράσεων που 
αποσκοπούν στην πρόληψη του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην εκπαίδευση, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την αγορά εργασίας προκειμένου να 
συνδεθούν στενότερα οι κόσμοι της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, στη στήριξη για την 
απόκτηση της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας και την κατάρτιση κατά την 
απασχόληση προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να 
αποκτούν και τις σχετικές δεξιότητες και 
εργασιακή εμπειρία και να συμμετέχουν 
σε ποιοτικές περιόδους πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, καθώς και στη 
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στήριξη της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας. Προκειμένου να ενισχυθούν 
αυτές οι δράσεις, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουν 
αντίστοιχες δράσεις στα προγράμματα 
που καλύπτονται από τα ταμεία του ΚΣΠ.

2.6 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» + διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 
δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
2.6.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
προβλέπονται βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ 
των διαφόρων ειδών υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και σε όλη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση των πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση 
ενιαίας αγοράς, ιδίως σε μεταφορικά, 
ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα 
προτεραιότητας.
2.6.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών ενός 
κράτους μέλους, τα σχέδια πρέπει να 
βασίζονται στην πραγματική και την 
προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών και να 
εντοπίζουν τις ελλείπουσες συνδέσεις και 
τα σημεία συμφόρησης. Οι επενδύσεις 
στην περιφερειακή συνδεσιμότητα στο 
συνολικό δίκτυο και στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 
τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι αστικές και οι 
αγροτικές περιοχές ωφελούνται από τις 
δυνατότητες που δημιουργούν τα μεγάλα 
δίκτυα.



PE491.157v02-00 56/115 AM\906345EL.doc

EL

2.6.3 Η ιεράρχηση των επενδύσεων με 
αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να 
συντονίζεται με τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-
Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής σε υποδομές μεταφορών 
να είναι απολύτως σύμφωνες με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, 
που ορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων: της 
αντιμετώπισης της πρόκλησης της 
κλιματικής αλλαγής, της μελλοντικής 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
ΔΕΔ-Μ και της έννοιας των 
πολυτροπικών διαδρόμων.
2.6.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές1 περιγράφει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως
προς τη χρήση των πόρων σύστημα 
μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, αυτό σημαίνει 
επικέντρωση σε βιώσιμες μορφές 
μεταφορών και επενδύσεις σε τομείς που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Αφού προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα με τη 
συμβολή τους στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών.

2.6.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην κατασκευή νέων υποδομών και την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικών αναβαθμίσεων.

                                               
1 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών» COM (2011) 144 τελικό.
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2.6.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, πρέπει να αναπτυχθούν 
λιμένες ως αποτελεσματικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσής τους στις χερσαίες 
υποδομές. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την 
πρόσβαση σε λιμένες και τις συνδέσεις με 
την ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών 
πλωτών οδών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεισφορά τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
2.6.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώκεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, και από τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), η οποία είναι μια διευκόλυνση 
απευθείας διαχείρισης με ανταγωνιστική 
επιλογή σχεδίων. Η CEF θα 
χρηματοδοτεί έργα στο βασικό δίκτυο (τα
σημαντικότερα από στρατηγικής άποψης 
τμήματα του συνολικού δικτύου) που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνονται να είναι 
τα πιο περίπλοκα αναφορικά με το ΔΕΔ-
Μ από άποψης υλοποίησης: 
διασυνοριακοί ελλείποντες κρίκοι, κύρια 
σημεία συμφόρησης και πολυτροπικοί 
κόμβοι. Το Ταμείο Συνοχής θα 
επικεντρωθεί σε έργα με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα 
δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές των ΔΕΔ-Μ, και για το βασικό 
και για το συνολικό δίκτυο.
2.6.8 Το Ταμείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα 
χρηματοδοτήσουν επίσης τις τοπικές και 
περιφερειακές υποδομές και τις συνδέσεις 
τους με τα δίκτυα προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.
2.6.9 Η διευκόλυνση CEF είναι 
συμπληρωματική στο Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς 
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συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για μια λειτουργική, ολοκληρωμένη 
ενιαία αγορά και για κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή.

2.7 Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
2.7.1 Πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ εξωτερικών μέσων 
και της πολιτικής συνοχής, με σκοπό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας και το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης.
2.7.2 Καθώς προφέρουν βαθύτερη 
εδαφική ολοκλήρωση, οι συνέργειες 
μεταξύ δραστηριοτήτων εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών μέσων 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης 
συμπληρωματικοτήτων μεταξύ αυτών 
των μέσων εντοπίζονται σε 
δραστηριότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με τους 
νεοσύστατους Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

3. Μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
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3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δημιουργούν συνέργειες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε μείωση του 
διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης 
σε τοπικό επίπεδο.
3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ πρέπει να συνεργάζονται 
στενά κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, πρέπει:
α) να προσδιορίζουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν και να 
δράσουν συμπληρωματικά για την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·
β) να προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για κάποιο από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ με άλλες 
διαχειριστικές αρχές και σχετικά 
υπουργεία κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων στήριξης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται συνέργειες, να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις και να 
προωθείται μια πολυταμειακή 
προσέγγιση·
γ) να συστήνουν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
εφαρμόζουν τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, και να αναπτύσσουν άλλες 
ρυθμίσεις επιμερισμένης διαχείρισης και 
ελέγχου με στόχο τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
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δ) να προσφέρουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
αιτούντες και δικαιούχους και 
«μονοαπευθυντικές θυρίδες» για την 
παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
δυνατότητες υποστήριξης που 
διατίθενται μέσω κάθε Ταμείου από αυτά 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

4. Προτεραιότητες εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής)

4.1 Η συνεργασία που καταργεί 
διοικητικά όρια και επιχειρεί να υπερβεί 
τα φυσικά σύνορα παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συνοχή. Η 
συνεργασία που βασίζεται σε μια κοινή 
ανάγκη σε ένα κοινό έδαφος είναι συχνά η 
πλέον αποτελεσματική συνεργασία.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία 
προκύπτει από την κατανόηση του 
γεγονότος ότι πολλές προκλήσεις 
ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Μια 
αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί την 
ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης 
και την ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. 
4.3 Επιπλέον, οι εγγενείς δυνατότητες των 
παραμεθόριων περιοχών δύναται να 
αξιοποιηθούν μέσω τοπικά 
προσανατολισμένων υποστηρικτικών
μέτρων.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
προετοίμασαν το έδαφος για να 
οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινές δράσεις στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι στρατηγικές αύξησαν την 
κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν 
μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο 
κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, ο 
καθαρισμός της Βαλτικής Θάλασσας ή 
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του Δούναβη. Οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και άλλες μορφές εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να υποστηριχθούν 
και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, και οι 
συγκεκριμένοι όροι για την παροχή 
στήριξης προς μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα 
προγράμματα.
4.5 Η πτυχή της υπέρβασης των 
εμποδίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον προγραμματισμό των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ – οι στόχοι 
των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση των 
αναγκών και τον καθορισμό των στόχων 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από το στάδιο του 
σχεδιασμού και μετά. Αυτές οι 
στρατηγικές δεν πρόκειται να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους εάν οι 
στόχοι των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και 
κράτη μέλη.
4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν, κατά τον τρόπο αυτόν, να 
προωθούν τη συνεργασία, καθώς και να 
δοκιμάζουν, να εφαρμόζουν πιλοτικά και 
να εισάγουν νέες λύσεις, διασφαλίζοντας 
ότι η συνεργασία είναι οργανωμένη κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όπου 
είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η εδαφική συνεργασία 
προκειμένου να έρχονται σε επαφή φορείς 
χάραξης πολιτικής από διαφορετικές 
πλευρές των συνόρων και να εργάζονται 
για την επίλυση κοινών προβλημάτων.



PE491.157v02-00 62/115 AM\906345EL.doc

EL

4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, κάτι 
που με τη σειρά του θα στηρίξει στόχους 
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής με 
αντίκτυπο που υπερβαίνει την περιοχή 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
(Σε ολόκληρο το παράρτημα, ο ρηματικός 
τύπος «πρέπει» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον τύπο «θα πρέπει» 
εκτός από τις αναφορές στην εταιρική σχέση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, όπου πρέπει να 
χρησιμοποιείται το εκάστοτε ρήμα -που 
ακολουθεί στο αγγλικό κείμενο το «shall»-
στην οριστική ενεστώτα).

Or. en

Τροπολογία 536
Sergio Gutiérrez Prieto
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -I
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Σκοπός του συγκεκριμένου πλαισίου είναι 
να λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών σε συγκεκριμένα 
περιφερειακά περιβάλλοντα και, 
ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.
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1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις

1.1 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση 
1.1.1 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης απαιτεί συντονισμένη 
δράση που υλοποιείται με βάση τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνει τη μορφή επιχειρησιακής και 
θεσμοποιημένης συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή 
αναφορά στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στον παρόντα κανονισμό 
ενισχύει την εν λόγω αρχή και παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην ίδια την πολιτική 
συνοχής.
1.1.2 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης πρέπει να τηρείται 
προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής και η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης ως προς 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1.1.3 Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
παρακάτω ενέργειες:
α) να εφαρμόζουν την εταιρική σχέση 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5· 
β) να θεσπίζουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων·
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γ) να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης.
1.1.4 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
η εταιρική σχέση πρέπει να οργανώνεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων αυτών. Οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει 
επίσης να συμμετέχουν προκειμένου να 
διασφαλίζεται εταιρική σχέση σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της πολιτικής.

1.2 Αειφόρος ανάπτυξη
1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
συνδέεται με μια έννοια προόδου 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ενσωματώνονται κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα στην 
εξέταση της ευημερίας και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών.
1.2.2 Ως εκ τούτου, ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου, από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και 
από την παρακολούθηση έως την 
αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι 
προβλέπονται σαφή μέτρα μετριασμού.
1.2.3 Για να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, για 
τους σκοπούς της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρώνονται σε μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγγενή 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ πρέπει να 
συνεχίσουν να πραγματοποιούν μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές κρατών μελών 
και περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα1 και άλλων σχετικών οδηγιών. 
Τεχνολογικές λύσεις, που αποσκοπούν να 
συμβάλλουν σε βιώσιμες δράσεις, 
υφίστανται ήδη, και νέες λύσεις 
εμφανίζονται· ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την 
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η 
στήριξη πρέπει να στοχεύει να δρα 
συμπληρωματικά στα μέτρα που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας 
δύναται να διατίθεται μέσω του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για την παροχή 
στήριξης προς διαχειριστές γης όπου 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής.

                                               
1 ΕΕ σχετ.......Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000.
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1.2.5 Η επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης δεν 
πρέπει να αποτελεί τεχνική διαδικασία. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός ενσωματώνεται στην πράξη 
στη λειτουργία των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετούν πιο ενεργή 
προσέγγιση στη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιζήμιων επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, στις εξής ενέργειες:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις επιλογές με την πλέον αποδοτική 
χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης για 
επενδύσεις στις περιπτώσεις που αυτές οι 
επενδύσεις έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του κύκλου ζωής εναλλακτικών 
επενδυτικών μεθόδων,
δ) αύξηση της χρήσης πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων.

1.3 Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
σε κάθε στάδιο της εφαρμογής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
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γυναικών και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
διάκρισης κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πράξεων στα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, και να 
δηλώνουν με σαφήνεια τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν για να ληφθεί υπόψη η 
εν λόγω αρχή στα προγράμματα.
1.3.3 Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, και ως 
εργοδοτών και ως εργαζομένων, θα 
μπορούσε να τονώσει την οικονομία της 
Ένωσης. Η απελευθέρωση του δυναμικού 
για μια τέτοια αύξηση της 
δραστηριότητας, μέσω αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» όσων αφορά την απασχόληση. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πλήρως τα εμπόδια στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, εκτός από το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ 
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες 
που προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού 
βίου και προάγουν τις δυνατότητες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων θα 
συμβάλουν στη μέτρηση του αντίκτυπου 
της προσδοκώμενης συμβολής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
στην ισότητα των φύλων.

1.4 Προσβασιμότητα
1.4.1 Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ πρέπει να είναι 
προσβάσιμα. Συγκεκριμένα, η 
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προσβασιμότητα στο δομημένο 
περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών είναι σημαντική για τους 
σκοπούς της ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία.
1.4.2 Είναι καίριας σημασίας να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες 
όσων είναι περισσότερο αποκλεισμένοι 
από την αγορά εργασίας. Οι αρχές της 
ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων αποτελούν τους 
ακρογωνιαίους λίθους των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών μας. Η 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων 
έχει αυξήσει σημαντικά το επίπεδο της 
παρεχόμενης προστασίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ, αλλά ο στόχος της ισότητας στην 
απασχόληση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, 
ιδίως όσον αφορά τα μειονεκτούντα 
άτομα.
1.4.3 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στους άνεργους νέους, τους 
ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, 
τους Ρομά, τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, 
τους άστεγους και άλλες ομάδες που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
να ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως 
στην κοινωνία.
1.4.4 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 
κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση με 
την οικονομική και την εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» τους στόχους της.

1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες τις 
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προσεχείς δεκαετίες. Ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών και, συνεπώς, στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
1.5.2 Η δημογραφική αλλαγή γεννά νέες 
προκλήσεις. Αυτές οι δημογραφικές 
εξελίξεις πρέπει να μελετώνται και να 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ιδιαιτέρως, όπου 
εμφανίζονται διαφορετικές αναπτυξιακές 
τάσεις. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να βασίζονται στα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ για την 
ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων 
στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπιση 
δημογραφικών προβλημάτων και τη 
δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη 
της «αργυρής οικονομίας».
1.5.3 Η ενίσχυση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους θα 
προσφέρει πλήθος οφελών στους πολίτες, 
τις κοινωνίες και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αξιοποιήσουν τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ για 
να αναλάβουν δράσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ένταξης όλων των 
ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, αντικατοπτρίζει ένα 
από τα άμεσα καθήκοντα των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ όσον 
αφορά τη συνεισφορά τους στη 
μεγιστοποίηση του δυναμικού του 
συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, των 
ελάχιστων επιπέδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών 
στήριξης. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
υγείας θα εξυπηρετούσαν επίσης τον 
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στόχο ενός επαγγελματικού βίου μεγάλης 
διάρκειας και με υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
της δημογραφικής αλλαγής. Στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τη δημογραφική αλλαγή, πρέπει να 
προσδιορίσουν μέτρα με στόχο:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών για τις οικογένειες και της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου·
β) την προώθηση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
έρευνα·
γ) την επικέντρωση στην επάρκεια και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών στήριξης και
δ) τη διασφάλιση της παροχής καθολικής 
και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης 
και μακροχρόνιας περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
υποδομές.

1.6 Απασχόληση
1.6.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την προαγωγή 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν την ενσωμάτωσή της στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
δράσεων στο πλαίσιο όλων των Ταμείων 
του ΚΣΠ, καθώς και τη συνεκτίμηση της 
απασχολησιμότητας ως δεσμευτικής 
αρχής των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής.
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1.6.2 Οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές 
και άλλες αρμόδιες αρχές πρέπει να 
παρουσιάζουν τα έργα με τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. Τα 
Ταμεία πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιφέρειες και τις 
επιχειρήσεις που επηρεάζονται από 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης και 
μετεγκατάστασης.
1.6.3 Η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας για τους νέους στις περιοχές 
όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά 
ανεργίας των νέων σε σύγκριση με το 
μέσο ποσοστό της ΕΕ πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα.

1.7 Μείωση της φτώχειας και κοινωνική 
ένταξη
1.7.1 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε 
έργα που συνδυάζουν στόχους και 
στρατηγικές απασχόλησης με σύνολες 
προσεγγίσεις για την ενεργό ένταξη όπως, 
για παράδειγμα, τα προγράμματα που 
αποσκοπούν να ενισχύσουν την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ή που 
συμβάλλουν ειδικά στην ισότητα των 
φύλων και την ενεργό ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των φτωχών 
εργαζομένων.

1.8 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
1.8.1 Μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού και της 
δημογραφικής αλλαγής, του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και των απαιτήσεων 
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καινοτομίας, καθώς και της 
εισοδηματικής ανισότητας και του 
κοινωνικού διαχωρισμού. Η σύνθετη και 
αλληλένδετη φύση αυτών των ζητημάτων 
συνεπάγεται ότι οι λύσεις πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, πολυτομεακές και 
πολυδιάστατες για να επιτύχουν.
1.8.2 Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ καθιστούν 
δυνατό τον συνδυασμό της δύναμης 
διαφόρων ταμείων της ΕΕ σε 
ολοκληρωμένες δέσμες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαίτερες ανάγκες.
1.8.3 Στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να 
αντιμετωπιστεί επιτυχώς μόνο στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένων, πολυταμειακών 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και 
παράλληλα στην ανάπτυξη κοινωνικών 
υποδομών. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση 
της συνέργειας μεταξύ του ΕΚΤ και του 
ΕΤΠΑ είναι σημαντική.
1.8.4 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων 
τους με σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε κυρίαρχα εδαφικά, 
διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως η συνδεσιμότητα 
της εν λόγω περιφέρειας, τα πρότυπα 
απασχόλησης και η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, οι δεσμοί μεταξύ 
πόλης-υπαίθρου, οι τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων 
τομέων, η πολιτιστική κληρονομία, η 
γήρανση του πληθυσμού, οι 
δημογραφικές μεταβολές κ.λπ.
1.8.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αναλύσουν τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Σε απάντηση στις 
προκλήσεις αυτές, πρέπει επίσης να 
εξετάσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες πτυχές 
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της ευημερίας των πολιτών τους που 
επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής και πώς 
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η 
πολιτική στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
1.8.6 Για να προωθούνται ορθές πολιτικές 
που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πτυχές 
του συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά με 
επίκεντρο τα εξής βασικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση της ικανότητας και των 
προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·
β) εκτίμηση των προκλήσεων ανάπτυξης 
της περιοχής και της ικανότητάς της να 
τις αντιμετωπίσει·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) σχεδιασμός των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική υλοποίηση της 
πολιτικής·
ε) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

2. Συνέργειες και συντονισμός των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
με μέσα άλλων πολιτικών της ΕΕ

2.1 Εισαγωγή
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2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων για βιώσιμη μεγέθυνση 
και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να συντονίζονται όλες οι 
πολιτικές και τα σχετικά μέσα της 
Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και μιας πιο ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
εθνικών και υποεθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία μεταξύ
της ΕΕ και εθνικών και περιφερειακών 
φορέων.
2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα τα 
προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
διεξοδικότερη ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης στις 
περιφέρειες και στη συνοχή αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα 
πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτικότητα 
κατά τα στάδια προγραμματισμού και 
εφαρμογής μεταξύ των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και των 
στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. Προς 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιδιώκουν:
α) τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
κατά το στάδιο προγραμματισμού και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής·
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β) τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, όπου είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία νέων που διευκολύνουν τον 
στρατηγικό εντοπισμό προτεραιοτήτων 
για τα διάφορα μέσα, καθώς και δομών 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο· την 
αποφυγή περιττής επανάληψης 
προσπαθειών και τον προσδιορισμό 
τομέων όπου είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηματοδοτική ενίσχυση·
γ) την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για συνδυασμό της 
στήριξης από διάφορα μέσα με στόχο την 
υποστήριξη μεμονωμένων πράξεων, και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
για την εφαρμογή άλλων εθνικών μέσων 
προκειμένου να παρέχονται συνεκτικές 
και ορθολογικές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης στους δικαιούχους.

2.2 «Ορίζοντας 2020»
2.2.1 Είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή κατανομή 
των τομέων παρέμβασης μεταξύ τους.
2.2.2 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσουν 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση» σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να 
αναπτύσσονται μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών τις 
οποίες αφορά άμεσα το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», αλλά και με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικοί εταίροι. Αυτές οι στρατηγικές 
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και προκαταρκτικές και μετέπειτα 
δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
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«Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Προκαταρτικές δράσεις με στόχο 
την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ για να συμμετάσχουν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («σκαλιά προς την αριστεία») θα 
αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και των διαχειριστικών αρχών των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά 
οποιοδήποτε προεπιλεγμένο έργο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που δεν 
έχει χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης 
πόρων.
2.2.4 Οι μετέπειτα δράσεις πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Κ, 
που προέρχονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», στην αγορά και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και χώρους επίδειξης, 
χρηματοδότηση για την απόδειξη της 
ορθότητας της ιδέας και χρηματοδότηση 
στα αρχικά στάδια, διευκολύνσεις 
επώασης, εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικές 
βιομηχανικές ικανότητες και ικανότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών.
2.2.5 Πρέπει να παρέχεται κοινή στήριξη 
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών καινοτομίας αυτού του 
είδους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών 
κοινής χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομότιμους, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
και κατάρτιση μεταξύ των περιφερειών.
2.2.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα 
πρόσθετα μέτρα που έχουν ως στόχο την 
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απελευθέρωση του δυναμικού τους για 
αριστεία και καινοτομία, κατά τρόπο που 
είναι συμπληρωματικός και δημιουργεί 
συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»:
α) σύνδεση νεοεμφανιζόμενων κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές 
στην Ευρώπη·
β) δημιουργία δεσμών με καινοτόμες 
ομάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
γ) δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί
και
δ) υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή 
δίκτυα για ερευνητές και νεωτεριστές.

2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με μέσα πολιτικής της 
Ένωσης (και χρηματοδοτικά και μη 
χρηματοδοτικά μέσα) που υπηρετούν 
τους στόχους του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας 
των πόρων πρέπει να αξιοποιούνται όπου 
είναι δυνατόν.
2.3.2 Καθώς τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης μεγέθυνσης μέσω ισχυρότερης 
θεματικής εστίασης και ενίσχυσης της 
αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
συνέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3.1 είναι εγγενείς στο 
κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
2.3.3 Πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες 
με το πρόγραμμα LIFE, συγκεκριμένα με 
ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα), 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
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του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Ο συντονισμός με το LIFE 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
υποστήριξης έργων συμπληρωματικής 
φύσης, καθώς και μέσω της προώθησης 
της χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το εν λόγω πρόγραμμα.
2.3.4 Η χρησιμοποίηση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (ΕΕΒ), στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων πρέπει να 
προωθείται προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η απώλεια της βιοποικιλότητας 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(συμπεριλαμβανομένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
πράσινης οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, και πρέπει να ενισχύει τις 
δυνατότητες και να αναπτύσσει 
δεξιότητες και στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και στους εταίρους.
2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν γνωρίζουν διοικητικά 
όρια, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων στις διάφορες περιοχές 
είναι ύψιστης σημασίας. Η βελτίωση της 
χρήσης των δυνατοτήτων της εδαφικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
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πληροφοριών, εμπειριών και ορθών 
πρακτικών θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επίτευξη στόχων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα.
2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να συντονίζεται με τη στήριξη που 
παρέχεται από το πρόγραμμα 
«NER 300», το οποίο χρησιμοποιεί έσοδα 
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών.1

2.4 Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (PSCI)
2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (PSCI) πρέπει να αυξηθούν· 
στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι 
να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της, των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της και της πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους», με την 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την 
προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη 
διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον 

                                               
1 ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39–48 2010/670/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2010 για 
καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε 
με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32–46.
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αφορά την απασχόληση και την 
εκπαίδευση.
2.4.2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων 
και του PSCI είναι σύμφωνες και 
συμπληρωματικές με άλλες δράσεις της 
Ένωσης σε τομείς όπως ο κοινωνικός 
διάλογος, η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, 
τα δικαιώματα και η ευημερία των 
παιδιών, η πολιτική για τη νεολαία, η 
μεταναστευτική πολιτική, η έρευνα και 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η 
υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.
2.4.3 Σε παραμεθόριες περιοχές οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ως εκ 
τούτου, οι διασυνοριακές συνεργασίες 
EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.
2.4.4 Για να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις στο 
πλαίσιο του PSCI θα συντονίζονται στενά 
με εκείνες που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συντονίζουν 
αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, με δράσεις του
άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του 
PSCI, που στοχεύουν στην αύξηση της 
πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και 
της διαθεσιμότητας της 
μικροχρηματοδότησης σε ανθρώπους που 
έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους, ή δυσκολεύονται να 
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εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας, καθώς και σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και σε ευάλωτους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά και επιθυμούν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, καθώς και σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, και σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας.
2.4.5 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένας «άξονας 
πρωτοβουλιών νέων» στο πλαίσιο του 
PSCI υποστηρίζει δράσεις που 
απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 
ετών, περιλαμβανομένων δράσεων που 
αποσκοπούν στην πρόληψη του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην εκπαίδευση, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την αγορά εργασίας προκειμένου να 
συνδεθούν στενότερα οι κόσμοι της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, στη στήριξη για την 
απόκτηση της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας και την κατάρτιση κατά την 
απασχόληση προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να 
αποκτούν και τις σχετικές δεξιότητες και 
εργασιακή εμπειρία και να συμμετέχουν 
σε ποιοτικές περιόδους πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, καθώς και στη 
στήριξη της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας. Προκειμένου να ενισχυθούν 
αυτές οι δράσεις, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουν 
αντίστοιχες δράσεις στα προγράμματα 
που καλύπτονται από τα ταμεία του ΚΣΠ.

2.5 «ERASMUS για όλους»
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2.5.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» 
πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων στους ανθρώπους. Αυτές οι 
επενδύσεις θα επιφέρουν καίρια οφέλη 
και στα άτομα και στην κοινωνία 
συνολικά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
και την ευημερία. Το πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους» υποστηρίζει μόνο 
διακρατικά έργα, ενώ η πολιτική συνοχής 
έχει πιο έντονη περιφερειακή διάσταση. 
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν μέσα και 
μεθόδους που προκύπτουν από τη 
διακρατική συνεργασία μέσω του 
«Erasmus για όλους» και, στη συνέχεια, 
να τα εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
μέσω των Ταμείων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ.
2.5.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» μέσω σαφούς 
διάκρισης στα είδη επενδύσεων και τις 
ομάδες-στόχους που υποστηρίζονται. Η 
στήριξη του «Erasmus για όλους» θα 
επικεντρωθεί στη διακρατική μαθησιακή 
κινητικότητα των μαθητών, των νέων και 
του προσωπικού, σε στρατηγικές 
συμπράξεις μεταξύ οργανώσεων, 
ενδιαφερόμενων μερών και ιδρυμάτων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και σε δράσεις 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή πολιτικής. Οι πρωταρχικοί 
στόχοι επενδυτικών προτεραιοτήτων για 
την πολιτική συνοχής θα είναι: 
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση 
και κινητικότητα ενήλικων 
εκπαιδευόμενων.
2.5.3 Περαιτέρω, ενισχυμένα 
αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω της 
προώθησης της συμπληρωματικότητας 
της χρηματοδότησης για την 
κινητικότητα και της χρηματοδότησης 
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δραστηριοτήτων οι οποίες 
ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμα έργα που προσδιορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» Οι 
εθνικοί οργανισμοί, που συστήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 
μπορούν να συμβάλλουν να επιτευχθεί 
αυτός ο συντονισμός.

2.6 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» + διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 
δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
2.6.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
προβλέπονται βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ 
των διαφόρων ειδών υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και σε όλη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση των πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση 
ενιαίας αγοράς, ιδίως σε μεταφορικά, 
ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα 
προτεραιότητας.
2.6.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών ενός 
κράτους μέλους, τα σχέδια πρέπει να 
βασίζονται στην πραγματική και την 
προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών και να 
εντοπίζουν τις ελλείπουσες συνδέσεις και 
τα σημεία συμφόρησης. Οι επενδύσεις 
στην περιφερειακή συνδεσιμότητα στο 
συνολικό δίκτυο και στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 
τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι αστικές και οι 
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αγροτικές περιοχές ωφελούνται από τις 
δυνατότητες που δημιουργούν τα μεγάλα 
δίκτυα.
2.6.3 Η ιεράρχηση των επενδύσεων με 
αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να 
συντονίζεται με τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-
Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής σε υποδομές μεταφορών 
να είναι απολύτως σύμφωνες με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, 
που ορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων: της 
αντιμετώπισης της πρόκλησης της 
κλιματικής αλλαγής, της μελλοντικής 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
ΔΕΔ-Μ και της έννοιας των 
πολυτροπικών διαδρόμων.
2.6.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές1 περιγράφει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως 
προς τη χρήση των πόρων σύστημα 
μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, αυτό σημαίνει 
επικέντρωση σε βιώσιμες μορφές 
μεταφορών και επενδύσεις σε τομείς που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Αφού προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα με τη 
συμβολή τους στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών.

2.6.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην κατασκευή νέων υποδομών και την 

                                               
1 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών» COM (2011) 144 τελικό.
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ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικών αναβαθμίσεων.
2.6.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, πρέπει να αναπτυχθούν 
λιμένες ως αποτελεσματικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσής τους στις χερσαίες 
υποδομές. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την 
πρόσβαση σε λιμένες και τις συνδέσεις με 
την ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών 
πλωτών οδών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεισφορά τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
2.6.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώκεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, και από τη
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), η οποία είναι μια διευκόλυνση 
απευθείας διαχείρισης με ανταγωνιστική 
επιλογή σχεδίων. Η CEF θα 
χρηματοδοτεί έργα στο βασικό δίκτυο (τα 
σημαντικότερα από στρατηγικής άποψης 
τμήματα του συνολικού δικτύου) που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνονται να είναι 
τα πιο περίπλοκα αναφορικά με το ΔΕΔ-
Μ από άποψης υλοποίησης: 
διασυνοριακοί ελλείποντες κρίκοι, κύρια 
σημεία συμφόρησης και πολυτροπικοί 
κόμβοι. Το Ταμείο Συνοχής θα 
επικεντρωθεί σε έργα με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα 
δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές των ΔΕΔ-Μ, και για το βασικό 
και για το συνολικό δίκτυο.
2.6.8 Το Ταμείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα 
χρηματοδοτήσουν επίσης τις τοπικές και 
περιφερειακές υποδομές και τις συνδέσεις 
τους με τα δίκτυα προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
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των τηλεπικοινωνιών.
2.6.9 Η διευκόλυνση CEF είναι 
συμπληρωματική στο Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για μια λειτουργική, ολοκληρωμένη 
ενιαία αγορά και για κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή.

2.7 Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
2.7.1 Πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ εξωτερικών μέσων 
και της πολιτικής συνοχής, με σκοπό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας και το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης.
2.7.2 Καθώς προφέρουν βαθύτερη 
εδαφική ολοκλήρωση, οι συνέργειες 
μεταξύ δραστηριοτήτων εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών μέσων 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης
συμπληρωματικοτήτων μεταξύ αυτών 
των μέσων εντοπίζονται σε 
δραστηριότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με τους 
νεοσύστατους Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
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3. Μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ

3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δημιουργούν συνέργειες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε μείωση του 
διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης 
σε τοπικό επίπεδο.
3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ πρέπει να συνεργάζονται 
στενά κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, πρέπει:
α) να προσδιορίζουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν και να 
δράσουν συμπληρωματικά για την 
επίτευξη των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
β) να προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για κάποιο από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ με άλλες 
διαχειριστικές αρχές και σχετικά 
υπουργεία κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων στήριξης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται συνέργειες και να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις·
γ) να συστήνουν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
εφαρμόζουν τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, και να αναπτύσσουν άλλες 
ρυθμίσεις επιμερισμένης διαχείρισης και 
ελέγχου με στόχο τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
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δ) να προσφέρουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
αιτούντες και δικαιούχους και 
«μονοαπευθυντικές θυρίδες» για την 
παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
δυνατότητες υποστήριξης που 
διατίθενται μέσω κάθε Ταμείου από αυτά 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
ε) να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
αυτών των ταμείων σε ΜΜΕ.

4. Προτεραιότητες εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής)

4.1 Η συνεργασία που καταργεί 
διοικητικά όρια και επιχειρεί να υπερβεί 
τα φυσικά σύνορα παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συνοχή. Η 
συνεργασία που βασίζεται σε μια κοινή 
ανάγκη σε ένα κοινό έδαφος είναι συχνά η 
πλέον αποτελεσματική συνεργασία.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία 
προκύπτει από την κατανόηση του 
γεγονότος ότι πολλές προκλήσεις 
ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Μια 
αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί την 
ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης 
και την ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. 
4.3 Επιπλέον, οι εγγενείς δυνατότητες των 
παραμεθόριων περιοχών δύναται να 
αξιοποιηθούν μέσω τοπικά 
προσανατολισμένων υποστηρικτικών 
μέτρων.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
προετοίμασαν το έδαφος για να 
οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινές δράσεις στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι στρατηγικές αύξησαν την 
κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν 
μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο 
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κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, ο 
καθαρισμός της Βαλτικής Θάλασσας ή 
του Δούναβη. Οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και άλλες μορφές εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να υποστηριχθούν 
και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, και οι 
συγκεκριμένοι όροι για την παροχή 
στήριξης προς μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα 
προγράμματα.
4.5 Η πτυχή της υπέρβασης των 
εμποδίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον προγραμματισμό των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ – οι στόχοι 
των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση των 
αναγκών και τον καθορισμό των στόχων 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από το στάδιο του 
σχεδιασμού και μετά. Αυτές οι 
στρατηγικές δεν πρόκειται να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους εάν οι 
στόχοι των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και 
κράτη μέλη.
4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν, κατά τον τρόπο αυτόν, να 
προωθούν τη συνεργασία, καθώς και να 
δοκιμάζουν, να εφαρμόζουν πιλοτικά και 
να εισάγουν νέες λύσεις, διασφαλίζοντας
ότι η συνεργασία είναι οργανωμένη κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όπου 
είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η εδαφική συνεργασία 
προκειμένου να έρχονται σε επαφή φορείς 
χάραξης πολιτικής από διαφορετικές 
πλευρές των συνόρων και να εργάζονται 
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για την επίλυση κοινών προβλημάτων.
4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, κάτι 
που με τη σειρά του θα στηρίξει στόχους 
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής με 
αντίκτυπο που υπερβαίνει την περιοχή 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 537
Ádám Kósa
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -I
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Σκοπός του συγκεκριμένου πλαισίου είναι 
να λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών σε συγκεκριμένα 
περιφερειακά περιβάλλοντα και, 
ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.

1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις

1.1 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση 
1.1.1 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης απαιτεί συντονισμένη 
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δράση που υλοποιείται με βάση τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνει τη μορφή επιχειρησιακής και 
θεσμοποιημένης συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή 
αναφορά στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στον παρόντα κανονισμό 
ενισχύει την εν λόγω αρχή και παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην ίδια την πολιτική 
συνοχής.
1.1.2 Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης πρέπει να τηρείται 
προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής και η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης ως προς 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1.1.3 Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
παρακάτω ενέργειες:
α) να εφαρμόζουν την εταιρική σχέση 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5· 
β) να θεσπίζουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων·
γ) να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης·
δ) τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές 
αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος 
της τεχνικής βοήθειας που τους 
παρέχεται στο πλαίσιο της τρέχουσας και 
των επόμενων περιόδων 
προγραμματισμού προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι εταίροι, ιδίως μικρές 
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τοπικές αρχές, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ, διαθέτουν 
τις απαραίτητες ικανότητες για να 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων.
1.1.5 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
η εταιρική σχέση πρέπει να οργανώνεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων αυτών. Οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει 
επίσης να συμμετέχουν προκειμένου να 
διασφαλίζεται εταιρική σχέση σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της πολιτικής.

1.2 Αειφόρος ανάπτυξη 
1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
συνδέεται με μια έννοια προόδου 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ενσωματώνονται κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα στην 
εξέταση της ευημερίας και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών.
1.2.2 Ως εκ τούτου, ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου, από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και 
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από την παρακολούθηση έως την 
αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι 
προβλέπονται σαφή μέτρα μετριασμού.
1.2.3 Για να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, για 
τους σκοπούς της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρώνονται σε μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγγενή 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ πρέπει να 
συνεχίσουν να πραγματοποιούν μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές κρατών μελών 
και περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα1 και άλλων σχετικών οδηγιών. 
Τεχνολογικές λύσεις, που αποσκοπούν να 
συμβάλλουν σε βιώσιμες δράσεις, 
υφίστανται ήδη, και νέες λύσεις 
εμφανίζονται· ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την 
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η 
στήριξη πρέπει να στοχεύει να δρα 
συμπληρωματικά στα μέτρα που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας 
δύναται να διατίθεται μέσω του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για την παροχή 
στήριξης προς διαχειριστές γης όπου 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε ιδιαίτερα 

                                               
1 ΕΕ σχετ.......Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000.
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μειονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής.

1.2.5 Η επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης δεν 
πρέπει να αποτελεί τεχνική διαδικασία. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός ενσωματώνεται στην πράξη 
στη λειτουργία των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετούν πιο ενεργή 
προσέγγιση στη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιζήμιων επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, στις εξής ενέργειες:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις επιλογές με την πλέον αποδοτική 
χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης για 
επενδύσεις στις περιπτώσεις που αυτές οι 
επενδύσεις έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του κύκλου ζωής εναλλακτικών 
επενδυτικών μεθόδων, 
δ) αύξηση της χρήσης πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων,
ε) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στην πτυχή της προσβασιμότητας για 
όλους τους χρήστες συμβάλλοντας στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
απαλλαγμένου από φραγμούς για τα 
άτομα με αναπηρία.

1.3 Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση 
1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
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φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
σε κάθε στάδιο της εφαρμογής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
διάκρισης κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πράξεων στα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, και να 
δηλώνουν με σαφήνεια τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν για να ληφθεί υπόψη η 
εν λόγω αρχή στα προγράμματα.
1.3.3 Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, και ως 
εργοδοτών και ως εργαζομένων, θα 
μπορούσε να τονώσει την οικονομία της 
Ένωσης. Η απελευθέρωση του δυναμικού 
για μια τέτοια αύξηση της 
δραστηριότητας, μέσω αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» όσων αφορά την απασχόληση. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πλήρως τα εμπόδια στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, εκτός από το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ 
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες 
που προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού 
βίου και προάγουν τις δυνατότητες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων θα 
συμβάλουν στη μέτρηση του αντίκτυπου 
της προσδοκώμενης συμβολής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
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στην ισότητα των φύλων.

1.4 Προσβασιμότητα
1.4.1 Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ πρέπει να είναι 
προσβάσιμα. Συγκεκριμένα, η διασφάλιση 
και η προώθηση, με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων από τα κράτη μέλη, δομημένου 
περιβάλλοντος, μεταφορών, τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
χωρίς φραγμούς είναι σημαντική για τους 
σκοπούς της ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων, σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία. 
1.4.2 Είναι καίριας σημασίας να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες των 
μειονεκτουσών ομάδων προκειμένου να 
τους δοθεί η δυνατότητα να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως 
στην κοινωνία.
1.4.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 
κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση με 
την οικονομική και την εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» τους στόχους της.

1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες τις 
προσεχείς δεκαετίες. Ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών και, συνεπώς, στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
1.5.2 Η δημογραφική αλλαγή γεννά νέες 
προκλήσεις. Αυτές οι δημογραφικές 
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εξελίξεις πρέπει να μελετώνται και να 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ιδιαιτέρως, όπου 
εμφανίζονται διαφορετικές αναπτυξιακές 
τάσεις. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να βασίζονται στα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ για την 
ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων 
στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπιση 
δημογραφικών προβλημάτων και τη 
δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη 
της «αργυρής οικονομίας».
1.5.3 Η ενίσχυση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους θα 
προσφέρει πλήθος οφελών στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των νεότερων 
ατόμων με αναπηρία, τις κοινωνίες και 
τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ για να αναλάβουν δράσεις 
με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης 
όλων των ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, αντικατοπτρίζει ένα 
από τα άμεσα καθήκοντα των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ όσον 
αφορά τη συνεισφορά τους στη 
μεγιστοποίηση του δυναμικού του 
συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, των 
ελάχιστων επιπέδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών 
στήριξης. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
υγείας θα εξυπηρετούσαν επίσης τον 
στόχο ενός επαγγελματικού βίου μεγάλης 
διάρκειας και με υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης. 
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
της δημογραφικής αλλαγής. Στις 
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περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τη δημογραφική αλλαγή, πρέπει να 
προσδιορίσουν μέτρα με στόχο:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών για τις οικογένειες και της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου· 
β) την προώθηση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
έρευνα·
γ) την επικέντρωση στην επάρκεια και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών στήριξης
και
δ) τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
κοινωνικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων σε υποδομές.

1.6 Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
1.6.1 Μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού και της 
δημογραφικής αλλαγής, του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και των απαιτήσεων 
καινοτομίας, καθώς και της 
εισοδηματικής ανισότητας και του 
κοινωνικού διαχωρισμού. Η σύνθετη και 
αλληλένδετη φύση αυτών των ζητημάτων 
συνεπάγεται ότι οι λύσεις πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, πολυτομεακές και 
πολυδιάστατες για να επιτύχουν. 
1.6.2 Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ καθιστούν 
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δυνατό τον συνδυασμό της δύναμης 
διαφόρων ταμείων της ΕΕ σε 
ολοκληρωμένες δέσμες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαίτερες ανάγκες.
1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων 
τους με σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε κυρίαρχα εδαφικά, 
διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως η συνδεσιμότητα 
της εν λόγω περιφέρειας, τα πρότυπα 
απασχόλησης και η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, οι δεσμοί μεταξύ 
πόλης-υπαίθρου, οι τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων 
τομέων, η πολιτιστική κληρονομία, η 
γήρανση του πληθυσμού, οι 
δημογραφικές μεταβολές κ.λπ.
1.6.4 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αναλύσουν τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Σε απάντηση στις 
προκλήσεις αυτές, πρέπει επίσης να 
εξετάσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες πτυχές 
της ευημερίας των πολιτών τους που 
επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής και πώς 
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η 
πολιτική στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
1.6.5 Για να προωθούνται ορθές πολιτικές 
που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πτυχές 
του συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά με 
επίκεντρο τα εξής βασικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση της ικανότητας και των 
προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 



PE491.157v02-00 100/115 AM\906345EL.doc

EL

2020»· 
β) εκτίμηση των προκλήσεων ανάπτυξης 
της περιοχής και της ικανότητάς της να 
τις αντιμετωπίσει·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) σχεδιασμός των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική υλοποίηση της 
πολιτικής·
ε) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

2. Συνέργειες και συντονισμός των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
με μέσα άλλων πολιτικών της ΕΕ

2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων για βιώσιμη μεγέθυνση 
και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να συντονίζονται όλες οι 
πολιτικές και τα σχετικά μέσα της 
Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και μιας πιο ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
εθνικών και υποεθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία μεταξύ 
της ΕΕ και εθνικών και περιφερειακών 
φορέων.
2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα τα 
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προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
διεξοδικότερη ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης στις 
περιφέρειες και στη συνοχή αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα 
πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτικότητα 
κατά τα στάδια προγραμματισμού και 
εφαρμογής μεταξύ των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και των 
στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. Προς 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιδιώκουν:
α) τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
κατά το στάδιο προγραμματισμού και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής· 
β) τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, όπου είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία νέων που διευκολύνουν τον 
στρατηγικό εντοπισμό προτεραιοτήτων 
για τα διάφορα μέσα, καθώς και δομών 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο· την 
αποφυγή περιττής επανάληψης 
προσπαθειών και τον προσδιορισμό 
τομέων όπου είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηματοδοτική ενίσχυση·
γ) την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για συνδυασμό της 
στήριξης από διάφορα μέσα με στόχο την 
υποστήριξη μεμονωμένων πράξεων, και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
για την εφαρμογή άλλων εθνικών μέσων 
προκειμένου να παρέχονται συνεκτικές 
και ορθολογικές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης στους δικαιούχους.

2.2 «Ορίζοντας 2020»
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2.2.1 Είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή κατανομή 
των τομέων παρέμβασης μεταξύ τους.
2.2.2 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσουν 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση» σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να 
αναπτύσσονται μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών τις 
οποίες αφορά άμεσα το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», αλλά και με τη
συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικοί εταίροι. Σχετικά με την 
προσβασιμότητα και ένα περιβάλλον και 
υπηρεσίες χωρίς φραγμούς, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τα 
άτομα με αναπηρία θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην εφαρμογή 
στρατηγικών καινοτομίας που 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων όσον αφορά την προώθηση 
της ιδέας του «καθολικού σχεδιασμού» 
για όλους. Αυτές οι στρατηγικές 
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και προκαταρκτικές και μετέπειτα 
δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Προκαταρτικές δράσεις με στόχο 
την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ για να συμμετάσχουν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («σκαλιά προς την αριστεία») θα 
αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και των διαχειριστικών αρχών των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
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πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά 
οποιοδήποτε προεπιλεγμένο έργο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που δεν 
έχει χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης 
πόρων.
2.2.4 Οι μετέπειτα δράσεις πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Κ, 
που προέρχονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», στην αγορά και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και χώρους επίδειξης, 
χρηματοδότηση για την απόδειξη της 
ορθότητας της ιδέας και χρηματοδότηση 
στα αρχικά στάδια, διευκολύνσεις 
επώασης, εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικές 
βιομηχανικές ικανότητες και ικανότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών.
2.2.5 Πρέπει να παρέχεται κοινή στήριξη 
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών καινοτομίας αυτού του 
είδους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών 
κοινής χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομότιμους, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
και κατάρτιση μεταξύ των περιφερειών.
2.2.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα 
πρόσθετα μέτρα που έχουν ως στόχο την 
απελευθέρωση του δυναμικού τους για 
αριστεία και καινοτομία, κατά τρόπο που 
είναι συμπληρωματικός και δημιουργεί 
συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»:
α) σύνδεση νεοεμφανιζόμενων κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές 
στην Ευρώπη·
β) δημιουργία δεσμών με καινοτόμες 
ομάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε 
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λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
γ) δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί
 και
δ) υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή 
δίκτυα για ερευνητές και νεωτεριστές.

2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με μέσα πολιτικής της 
Ένωσης (και χρηματοδοτικά και μη 
χρηματοδοτικά μέσα) που υπηρετούν 
τους στόχους του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας 
των πόρων πρέπει να αξιοποιούνται όπου 
είναι δυνατόν.
2.3.2 Καθώς τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης μεγέθυνσης μέσω ισχυρότερης 
θεματικής εστίασης και ενίσχυσης της 
αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
συνέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3.1 είναι εγγενείς στο 
κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
2.3.3 Πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες 
με το πρόγραμμα LIFE, συγκεκριμένα με 
ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα), 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Ο συντονισμός με το LIFE 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
υποστήριξης έργων συμπληρωματικής 
φύσης, καθώς και μέσω της προώθησης 
της χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το εν λόγω πρόγραμμα.
2.3.4 Η χρησιμοποίηση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (ΕΕΒ), στρατηγικών 
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περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων, που ασχολούνται 
συγκεκριμένα με την ποιότητα και τη 
διεύρυνση του περιβάλλοντος και των 
υπηρεσιών χωρίς φραγμούς, πρέπει να 
προωθείται προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η απώλεια της βιοποικιλότητας 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(συμπεριλαμβανομένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
πράσινης οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, και πρέπει να ενισχύει τις 
δυνατότητες και να αναπτύσσει 
δεξιότητες και στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και στους εταίρους.
2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν γνωρίζουν διοικητικά 
όρια, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων στις διάφορες περιοχές 
είναι ύψιστης σημασίας. Η βελτίωση της 
χρήσης των δυνατοτήτων της εδαφικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και ορθών 
πρακτικών θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επίτευξη στόχων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα.
2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να συντονίζεται με τη στήριξη που 
παρέχεται από το πρόγραμμα 
«NER 300», το οποίο χρησιμοποιεί έσοδα 
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από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών.1

2.4 «ERASMUS για όλους»
2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» 
πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων στους ανθρώπους. Αυτές οι 
επενδύσεις θα επιφέρουν καίρια οφέλη 
και στα άτομα και στην κοινωνία 
συνολικά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
και την ευημερία. Το πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους» υποστηρίζει μόνο 
διακρατικά έργα, ενώ η πολιτική συνοχής 
έχει πιο έντονη περιφερειακή διάσταση. 
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν μέσα και 
μεθόδους που προκύπτουν από τη 
διακρατική συνεργασία μέσω του 
«Erasmus για όλους» και, στη συνέχεια, 
να τα εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
μέσω των Ταμείων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ.
2.4.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» μέσω σαφούς 
διάκρισης στα είδη επενδύσεων και τις 
ομάδες-στόχους που υποστηρίζονται. Η 
στήριξη του «Erasmus για όλους» θα 
επικεντρωθεί στη διακρατική και 
απαλλαγμένη από φραγμούς μαθησιακή 
κινητικότητα των σπουδαστών, των νέων 
και του προσωπικού ανεξάρτητα από 
τυχόν αναπηρία, σε στρατηγικές 

                                               
1 ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39–48 2010/670/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2010 για 
καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε 
με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32–46.
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συμπράξεις μεταξύ οργανώσεων και 
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
σε δράσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής. Οι 
πρωταρχικοί στόχοι επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για την πολιτική 
συνοχής θα είναι: εκπαίδευση, 
επαγγελματική κατάρτιση, άτομα με 
αναπηρία και κινητικότητα ενήλικων 
εκπαιδευόμενων.
2.4.3 Περαιτέρω, ενισχυμένα 
αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω της 
προώθησης της συμπληρωματικότητας 
της χρηματοδότησης για την 
κινητικότητα και της χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων οι οποίες 
ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμα έργα που προσδιορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» Οι 
εθνικοί οργανισμοί, που συστήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 
μπορούν να συμβάλλουν να επιτευχθεί 
αυτός ο συντονισμός.

2.5 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» + διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 
δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
2.5.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
προβλέπονται βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ 
των διαφόρων ειδών υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και σε όλη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση των πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση 
ενιαίας αγοράς, ιδίως σε μεταφορικά, 
ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα 
προτεραιότητας. 
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2.5.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών ενός 
κράτους μέλους, τα σχέδια πρέπει να 
βασίζονται στην πραγματική και την 
προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών και να 
εντοπίζουν τις ελλείπουσες συνδέσεις και 
τα σημεία συμφόρησης. Οι επενδύσεις 
στην περιφερειακή συνδεσιμότητα στο 
συνολικό δίκτυο και στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 
τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι αστικές και οι 
αγροτικές περιοχές ωφελούνται από τις 
δυνατότητες που δημιουργούν τα μεγάλα 
δίκτυα.
2.5.3 Η ιεράρχηση των επενδύσεων με 
αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να 
συντονίζεται με τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-
Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής σε υποδομές μεταφορών 
να είναι απολύτως σύμφωνες με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, 
που ορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων: της 
προσβασιμότητας για ηλικιωμένους, 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα και 
επιβάτες με αναπηρία, της αντιμετώπισης 
της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, 
της μελλοντικής ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
έννοιας των πολυτροπικών διαδρόμων.
2.5.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές1 περιγράφει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως 
προς τη χρήση των πόρων σύστημα 
μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 

                                               
1 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών» COM (2011) 144 τελικό.
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του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, αυτό σημαίνει 
επικέντρωση σε βιώσιμες μορφές 
μεταφορών και επενδύσεις σε τομείς που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Αφού προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα με τη 
συμβολή τους στην προσβασιμότητα και 
την απρόσκοπτη κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών.

2.5.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην κατασκευή νέων υποδομών και την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικών αναβαθμίσεων.
2.5.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, πρέπει να αναπτυχθούν 
λιμένες ως αποτελεσματικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσής τους στις χερσαίες 
υποδομές. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την 
πρόσβαση σε λιμένες και τις συνδέσεις με 
την ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών 
πλωτών οδών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεισφορά τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
2.5.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώκεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, και από τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), η οποία είναι μια διευκόλυνση 
απευθείας διαχείρισης με ανταγωνιστική 
επιλογή σχεδίων. Η CEF θα 
χρηματοδοτεί έργα στο βασικό δίκτυο (τα 
σημαντικότερα από στρατηγικής άποψης 
τμήματα του συνολικού δικτύου) που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
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προστιθέμενη αξία και φαίνονται να είναι 
τα πιο περίπλοκα αναφορικά με το ΔΕΔ-
Μ από άποψης υλοποίησης: 
διασυνοριακοί ελλείποντες κρίκοι, κύρια 
σημεία συμφόρησης και πολυτροπικοί 
κόμβοι. Το Ταμείο Συνοχής θα 
επικεντρωθεί σε έργα με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα 
δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές των ΔΕΔ-Μ, και για το βασικό 
και για το συνολικό δίκτυο. 
2.5.8 Το Ταμείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα 
χρηματοδοτήσουν επίσης τις τοπικές και 
περιφερειακές υποδομές και τις συνδέσεις 
τους με τα δίκτυα προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.
2.5.9 Η διευκόλυνση CEF είναι 
συμπληρωματική στο Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για μια λειτουργική, ολοκληρωμένη 
ενιαία αγορά και για κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή.

2.6 Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
2.6.1 Πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ εξωτερικών μέσων 
και της πολιτικής συνοχής, με σκοπό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας και το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης.
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2.6.2 Καθώς προφέρουν βαθύτερη
εδαφική ολοκλήρωση, οι συνέργειες 
μεταξύ δραστηριοτήτων εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών μέσων 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης 
συμπληρωματικοτήτων μεταξύ αυτών 
των μέσων εντοπίζονται σε 
δραστηριότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με τους 
νεοσύστατους Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ιδίως των κεντρικών 
οργανώσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στα Ταμεία, να συντονίζουν και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.

3. Μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ

3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δημιουργούν συνέργειες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε μείωση του 
διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης 
σε τοπικό επίπεδο.
3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ πρέπει να συνεργάζονται 
στενά κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, πρέπει:
α) να προσδιορίζουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν και να 
δράσουν συμπληρωματικά για την 
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επίτευξη των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
β) να προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για κάποιο από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ με άλλες 
διαχειριστικές αρχές και σχετικά 
υπουργεία κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων στήριξης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται συνέργειες και να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις·
γ) να συστήνουν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
εφαρμόζουν τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, και να αναπτύσσουν άλλες 
ρυθμίσεις επιμερισμένης διαχείρισης και 
ελέγχου με στόχο τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
δ) να προσφέρουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
αιτούντες και δικαιούχους και 
«μονοαπευθυντικές θυρίδες» για την 
παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
δυνατότητες υποστήριξης που 
διατίθενται μέσω κάθε Ταμείου από αυτά 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
3.3 Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
και της προόδου που σημειώνεται όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των 
εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.

4. Προτεραιότητες εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής)

4.1 Η συνεργασία που καταργεί 
διοικητικά όρια και επιχειρεί να υπερβεί 
τα φυσικά σύνορα παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά την 
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περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συνοχή. Η 
συνεργασία που βασίζεται σε μια κοινή 
ανάγκη σε ένα κοινό έδαφος είναι συχνά η 
πλέον αποτελεσματική συνεργασία. 
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία 
προκύπτει από την κατανόηση του 
γεγονότος ότι πολλές προκλήσεις 
ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Μια 
αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί την 
ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης 
και την ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. 
4.3 Επιπλέον, οι εγγενείς δυνατότητες των 
παραμεθόριων περιοχών δύναται να 
αξιοποιηθούν μέσω τοπικά 
προσανατολισμένων υποστηρικτικών 
μέτρων.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
προετοίμασαν το έδαφος για να 
οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινές δράσεις στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι στρατηγικές αύξησαν την 
κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν 
μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο 
κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, ο 
καθαρισμός της Βαλτικής Θάλασσας ή 
του Δούναβη. Οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και άλλες μορφές εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να υποστηριχθούν 
και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, και οι 
συγκεκριμένοι όροι για την παροχή 
στήριξης προς μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα 
προγράμματα.
4.5 Η πτυχή της υπέρβασης των 
εμποδίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον προγραμματισμό των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ – οι στόχοι 
των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση των 
αναγκών και τον καθορισμό των στόχων 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων από το στάδιο του 
σχεδιασμού και μετά. Αυτές οι 
στρατηγικές δεν πρόκειται να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους εάν οι 
στόχοι των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και 
κράτη μέλη.
4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν, κατά τον τρόπο αυτόν, να 
προωθούν τη συνεργασία, καθώς και να 
δοκιμάζουν, να εφαρμόζουν πιλοτικά και 
να εισάγουν νέες λύσεις, διασφαλίζοντας 
ότι η συνεργασία είναι οργανωμένη κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όπου 
είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η εδαφική συνεργασία 
προκειμένου να έρχονται σε επαφή φορείς 
χάραξης πολιτικής από διαφορετικές 
πλευρές των συνόρων και να εργάζονται 
για την επίλυση κοινών προβλημάτων.
4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, κάτι 
που με τη σειρά του θα στηρίξει στόχους 
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής με 
αντίκτυπο που υπερβαίνει την περιοχή 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Or. EN

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής σχέσης και των αρχών παρακολούθησης δεν είναι 
δυνατή χωρίς την ενίσχυση των εταίρων, ιδίως των εταίρων με περιορισμένους ανθρώπινους 
και οικονομικούς πόρους. Απαιτούνται ειδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την 
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προσβασιμότητα για την αξιολόγηση των προγραμματισμένων δράσεων και επενδύσεων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η προσβασιμότητα πρέπει αναμφίβολα να συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο το 
οποίο θα πρέπει να ικανοποιείται για να χαρακτηρίζεται μια επένδυση βιώσιμη ιδίως σε μια 
γηράσκουσα κοινωνία. Η ιδέα του καθολικού σχεδιασμού θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
όσον αφορά την προσβασιμότητα και μια προσέγγιση αξιολόγησης ως επένδυση στο μέλλον.


