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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η «μέτρηση των περιφερειακών οικονομικών επιδόσεων και της ευημερίας» 
είναι σαφώς ζήτημα της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής και 
συνεπώς εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης·

2. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα σειράς 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών – εκτός του ΑΕΠ, που θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως το βασικό κριτήριο – οι οποίοι θα διατίθενται μελλοντικά για τις 
πολιτικές της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση των όρων με τους οποίους λαμβάνονται οι 
αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική της συνοχής, και για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών· προς το σκοπό αυτό, υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες της Eurostat, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα ανακοίνωση 
σχετικά με όλους τους διαθέσιμους δείκτες, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική ΕΕ 2020·

3. τονίζει ότι το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1 προβλέπει τα κριτήρια του ποσοστού 
ανεργίας, του ποσοστού απασχόλησης, του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζομένων και 
της πυκνότητας του πληθυσμού στην κατανομή των πόρων στο πλαίσιο του στόχου 
"περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση"· τονίζει τη σημασία του καθορισμού 
κατάλληλων κριτηρίων και την ενσωμάτωση άλλων δεικτών ως συμπληρωματικών του 
ΑΕΠ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την στοχοθετημένη εφαρμογή των 
προγραμμάτων στις περιφέρειες και τις πόλεις·

4. πιστεύει ότι το ΑΕΠ αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς και αποτελεσματικό εργαλείο 
για τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης περιφερειών· υποστηρίζει την άποψη ότι το 
ψήφισμά του της 7ης  Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την 
περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 20132 παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
συζήτηση σχετικά με την επιλεξιμότητα για τη διάθεση πόρων των περιφερειακών 
ταμείων της ΕΕ· πιστεύει, επίσης ότι θα πρέπει να προστεθούν πρόσθετα μέσα με 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και άλλοι παράγοντες στο κατάλληλο επίπεδο της 
διαδικασίας λήψεων αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ 
με στόχο τη διευκόλυνση της συνολικής αξιολόγησης της περιφερειακής ανάπτυξης 
καθώς και τον προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής, πρωταρχικός στόχος της οποίας 
είναι η επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης κάθε περιφέρειας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των απόκεντρων, των 
απομακρυσμένων και των συνοριακών περιοχών·

5. τονίζει ότι η συνδυασμένη χρηματοδότηση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλιείας για την περίοδο 2007-

                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ.25.
2 P7_TA(2010)0356.
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2013 βασίζεται αυστηρά στο ΑΕΠ των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η έννοια αυτή 
συνάδει με την αρχή της αλληλεγγύης στην ΕΕ δεδομένου ότι στόχος της πολιτικής 
συνοχής είναι η μείωση του χάσματος στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών·

6. πιστεύει ότι υπάρχει εγγενής περίπλοκη διάσταση στην περιφερειακή οικονομική 
διάρθρωση και συγκεκριμένος βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών ζητημάτων· υποστηρίζει την άποψη ότι, μολονότι το ΑΕΠ 
εξακολουθεί να συνιστά σημαντική και αξιόπιστη παράμετρο για τη μέτρηση της 
ανάπτυξης κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων σε περιφέρειες και πόλεις, ορισμένες 
φορές ενδέχεται να δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική 
κατάσταση στις περιφέρειες· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
μεστή, έντιμη, ανοικτή και επιστημονική συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα άλλων 
δεικτών εκτός του ΑΕΠ· υπογραμμίζει ότι, μολονότι το ΑΕΠ θα πρέπει να εξακολουθεί 
να συνιστά το βασικό κριτήριο για το Στόχο 1, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης 
άλλα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση και την πρωταρχική στήριξη των περιφερειών 
του Στόχου 2, με βάση τις σχετικές κοινωνικές, οικονομικές περιβαλλοντικές, 
δημογραφικές και γεωγραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ.1083/2006· διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη 
ενδέχεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο διερεύνησης άλλων δεικτών, λ.χ. περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών παραγόντων – που παρουσιάζουν ευρύτερη εικόνα της ευημερίας της 
κοινωνίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών και των πόλεων των Στόχων 1 και 
2 και την προστιθέμενη αξία που παράγουν πολιτικές της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να μην εξαιρεθούν εκτεταμένες και ανεπαρκώς ανεπτυγμένες περιοχές από 
τις δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχει η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής·

7. υπενθυμίζει ότι η υγεία, η εκπαίδευση, η προστασία των πολιτών τα μέσα μεταφορών και 
οι υποδομές, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ισότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση 
συνιστούν πλήρες μέρος του προτύπου στο οποίο στηρίζεται η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, 
εκτός των οικονομικών θεμάτων· προσθέτει ότι η ποιότητα του βιοτικού επιπέδου και ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των περιφερειών από οικονομική, κοινωνική, γεωγραφική, 
δημογραφική και περιβαλλοντική άποψη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση σχεδίων που λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής 
συνοχής, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ 2020 και να 
αναπτυχθεί μια ισόρροπη κοινωνική οικονομία της αγοράς·

8. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ΑΕΠ και να εξακολουθεί να παραπέμπει σε αυτό ως 
το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας για την παροχή ενίσχυσης στο 
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο τη 
συνεκτικότερη απεικόνιση των πολιτικών περιφερειακής συνοχής, πρέπει να δοθούν 
περιθώρια ελιγμών στις εθνικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούν άλλους δείκτες στο 
κατάλληλο επίπεδο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων κατά το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ· πιστεύει ότι, όσον αφορά την εφαρμογή περιφερειακών 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η συζήτηση και η 
συνεκτίμηση εύκολα και επακριβώς μετρήσιμων στόχων, εκτός του ΑΕΠ θα μπορούσαν 
να παράσχουν συνεκτικότερη εικόνα της απόδοσης των περιφερειακών πολιτικών 
συνοχής ούτως ώστε η εμπειρογνωμοσύνη σε εθνικό επίπεδο να έχει τη δυνατότητα να 
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πληροί στόχους σε κεντρικό επίπεδο της ΕΕ·

9. υποστηρίζει την άποψη ότι εάν τα κράτη μέλη διαθέτουν επιστημονικά στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν επιτυχείς και μακρόχρονες εμπειρίες κατά την εφαρμογή συνεκτικών 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών που λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής στην εθνική πολιτική τους για τη διανομή πόρων κατά την 
απορρόφηση κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, θα 
απαιτούνται περισσότερες έρευνες σχετικά με την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την 
πιθανή εφαρμογή των δεικτών αυτών προκειμένου να αντιμετωπίζονται κοινές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις·

10. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε ενσωμάτωση πρόσθετων κριτηρίων πρέπει να τηρεί την 
αρχή της συγκέντρωσης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στις 
περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση·

11. διαπιστώνει ότι η αυστηρή εφαρμογή του κριτηρίου του ΑΕΠ για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας των περιφερειών για το στόχο της "σύγκλισης" δημιουργεί σημαντικό 
ανώτατο όριο σε βάρος των μη επιλέξιμων για το στόχο αυτό περιφερειών· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ενδιαμέσου στόχου 
μεταξύ εκείνων της "σύγκλισης" και της "περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης" προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες του ανώτατου αυτού ορίου·

12. θεωρεί ότι η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ συνοχή δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε 
επενδύσεις που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανησυχίες των Ευρωπαίων 
πολιτών·
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