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Θέμα: Αναφορά 1879/2008, του Chris Robillard, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 560 υπογραφές, σχετικά με την αντίθεσή του στη 
χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη 
συγχώνευση του Dartington College of Arts και του University College 
Falmouth

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
μην χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδότηση για τη συγχώνευση του Dartington College of Arts 
με το University College Falmouth. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μια αίτηση 
χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για τη στήριξη αυτής της συγχώνευσης θα αξιολογηθεί από 
την υπηρεσία South West Regional Development Agency και την επιτροπή Convergence 
Funding Programmes Monitoring Committee. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η συγχώνευση αυτή 
αποτελεί στην πραγματικότητα μια εξαγορά, η οποία θα οδηγήσει στη διάλυση του 
Dartington College of Arts, ενός μοναδικού ιδρύματος που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920. 
Διαμαρτύρεται έντονα για τον ελιγμό που υποκρύπτει η συγκεκριμένη συγχώνευση και 
θεωρεί ότι η χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων για τον σκοπό αυτόν αντιβαίνει στα ίδια τα 
κριτήρια των περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η συγχώνευση του Dartington College of Arts με το University College Falmouth προτάθηκε 
όντως ως εφαρμογή ενός σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης για το Cornwall
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και τις νήσους Scilly. Η συγχώνευση περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των πανεπιστημιακών 
χώρων του Dartington στο Falmouth / Penryn, στο Cornwall. Για τους σκοπούς του 
προγράμματος σύγκλισης, το συγκεκριμένο σχέδιο αναφέρεται ως «Enhancing the Creative
Knowledge Base of Cornwall» («Ενίσχυση της βάσης δημιουργικής γνώσης στο Cornwall»).

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι αρμόδια για τις αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των σχεδίων 
που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι η διαχειριστική 
αρχή. Για το πρόγραμμα σύγκλισης στο Cornwall και στις νήσους Scilly, η διαχειριστική 
αρχή της Αγγλίας, το τμήμα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταβίβασε στο πλαίσιο 
αυτό την αρμοδιότητά της στην υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης South West Regional
Development Agency (SWRDA). Σε συμφωνία με την επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράμματος (PMC) για το πρόγραμμα σύγκλισης, θεσπίστηκαν διαδικασίες για την 
αξιολόγηση και την επιλογή σχεδίων βάσει των κριτηρίων που έχει εγκρίνει η PMC. 
Μολονότι η PMC δεν λαμβάνει εν γένει αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των σχεδίων, οι 
διαδικασίες προβλέπουν ότι η PMC στηρίζει επενδύσεις που θεωρούνται νεωτεριστικές ή 
αμφιλεγόμενες. Επειδή η ενδεχόμενη ενίσχυση της συγχώνευσης των κολλεγίων 
αμφισβητείται από συμμετέχοντες σε εκστρατείες, θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη και, συνεπώς, 
υποκείμενη στη στήριξη της PMC.

Το εν λόγω σχέδιο περιελήφθη ήδη στην ημερήσια διάταξη της πρώτης επίσημης 
συνεδρίασης της PMC στις 30 Ιανουαρίου 2008. Αυτό οφείλεται στη χρονικά κρίσιμη φύση 
του σχεδίου. Προκειμένου να προχωρήσει η τυπική συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων, 
απαιτείτο τουλάχιστον μια ένδειξη πιθανής εισφοράς από το πρόγραμμα σύγκλισης. Η PMC 
δήλωσε ότι θα επιθυμούσε καταρχήν να εξεταστεί το συγκεκριμένο σχέδιο για 
χρηματοδότηση. Δεν επρόκειτο ακόμη για απόφαση χρηματοδότησης. Πράγματι, το σχέδιο 
βρισκόταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο κατάρτισης και δεν ήταν ακόμα δυνατή η πλήρης 
αξιολόγησή του. Για τον λόγο αυτόν, η PMC ζήτησε ρητώς να υποβληθούν τυχόν εισφορές 
από το ΕΤΠΑ σε εξέταση των βασικών στοιχείων αξιολόγησης, όπως η σχέση κόστους-
ωφελείας, η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση εκ μέρους του ΕΤΠΑ, και η επιβεβαίωση της 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Συμμετέχοντας με συμβουλευτικό ρόλο στις εργασίες 
της PMC, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων1, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να εξεταστεί δεόντως η αιτιολόγηση του εν λόγω σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης των πανεπιστημιακών χώρων του Dartington, 
και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες επιλογής διενεργούνται με διαφανή τρόπο και 
σύμφωνα με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η PMC έλαβε επίσης υπό σημείωση τις 
απόψεις τόσο των συμμετεχόντων σε εκστρατείες κατά της συγχώνευσης όσο και των 
υποστηρικτών της τελευταίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πλήρους αξιολόγησης, μια απόφαση χρηματοδότησης για την 
ενίσχυση του σχεδίου υποβλήθηκε προς έγκριση στην PMC στις 26 Φεβρουαρίου 2009. 
Εκπονήθηκε έγγραφο αναλυτικής αξιολόγησης και παρασχέθηκαν διαβεβαιώσεις επί των 
ζητημάτων που θίχτηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής τον Ιανουάριο του 2008. Μεταξύ 
άλλων, διακριβώθηκε η σχέση κόστους-ωφελείας, η οποία οδήγησε σε σύσταση για εκ του
σύνεγγυς παρακολούθηση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαιώθηκε η 

                                               
1 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, άρθρο 64, παράγραφος 2. 
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χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια και η χρηματοδότηση εισοδήματος τόσο από 
την υπηρεσία SWRDA όσο και από το συμβούλιο Higher Education Funding Council for
England (HEFCE) (Συμβούλιο χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 
Αγγλία), ενώ το HEFCE είχε διαβεβαιώσει ήδη ότι το Dartington College of Arts δεν θα ήταν 
βιώσιμο χωρίς τη συγχώνευση. Η PMC ενέκρινε εισφορά από το ΕΤΠΑ ύψους 
12,3 εκατομμυρίων λιρών στερλινών, υποκείμενη στη δέσμευση εκ μέρους των 
συγχωνευμένων ιδρυμάτων για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, για εγγραφή νέων 
σπουδαστών που θα στηρίζεται στην αποδεδειγμένη ζήτηση καθώς και για ορθή χρήση των 
χρημάτων και αποδοτικότητα στο υφιστάμενο οικονομικό κλίμα. Κατόπιν έγκρισης από την 
PMC, η SWRDA έδωσε προσφάτως την τελική της έγκριση στο σχέδιο.

Το πρόγραμμα σύγκλισης για το Cornwall και τις νήσους Scilly έχει στόχο να «δώσει ώθηση 
για τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε μια υψηλής προστιθέμενης αξίας οικονομία στην 
οποία η γνώση, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής θεμελιώνουν τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη». Το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει 11 000 νέες θέσεις εργασίας. Το 
συνολικό του κόστος  ανέρχεται σε 670 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 
458 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το ΕΤΠΑ. Η συγχώνευση του Dartington College of
Arts με το University College Falmouth χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας του προγράμματος «Υποδομές μετασχηματισμού», με επενδύσεις σε 
υποδομές για την οικονομία της γνώσης, στην οποία εντάσσεται και η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Οι άλλοι άξονες προτεραιότητας είναι «Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη», 
«Επιχειρήσεις και επενδύσεις» και «Διεύρυνση των οικονομικών προοπτικών του τόπου».

Συμπέρασμα

Η απόφαση χρηματοδότησης για την ενίσχυση της συγχώνευσης του Dartington College of
Arts με το University College Falmouth ελήφθη από τα εθνικά όργανα που είναι αρμόδια για 
το πρόγραμμα σύγκλισης στο Cornwall και στις νήσους Scilly. Βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανονισμούς και διατάξεις.


