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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις 
πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τη μεγαλύτερη σημασία που απέκτησε η πολιτική συνοχής με την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη συμπλήρωσή της με έναν τρίτο πυλώνα - την 
εδαφική συνοχή - και διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις 
συνιστούν το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για ενεργό εφαρμογή αυτής της πολιτικής και ότι, 
κατά συνέπεια, ο διαχωρισμός σε τομείς θα ήταν αντιπαραγωγικός και δε θα ήταν 
συμβατός με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. φρονεί ότι η πολιτική συνοχής είναι σημαντική συνιστώσα για την ολοκλήρωση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και ότι μια καλή αυτόνομη πολιτική συνοχής αποτελεί την 
προϋπόθεση της επιτυχίας της κοινής δράσης της ΕΕ, διότι συμβάλλει ως ουσιαστικό 
εργαλείο στην επίτευξη των κοινών στόχων αυτής της στρατηγικής σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και επιτρέπει την εναρμόνιση των στρατηγικών στόχων και των τοπικών 
αναγκών με τις επιτόπιες δυνατότητες· τονίζει ότι η πολιτική της συνοχής, με τον 
"οριζόντιο" χαρακτήρα της, συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 - της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης  -
κι ότι τούτο πρέπει να αντανακλάται και στη δομή του μετά το 2013 Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου· τονίζει ότι πρέπει επίσης να επιτευχθούν οι στόχοι που 
περιλαμβάνονται μεν στη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά δεν αποτελούν μέρος των στόχων 
της ΕΕ 2020 κι ότι πρέπει να διευκρινισθεί ο συσχετισμός μεταξύ των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και των λοιπών στόχων· υποστηρίζει την Επιτροπή κατά τη 
βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των υπαρχόντων ταμείων·

3. θεωρεί πως η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την υλοποίηση του στόχου της ανταγωνιστικότητας, κυρίως μέσω της ενθάρρυνσης 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

4. επισημαίνει ότι η επιτυχής πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις 271 
περιφέρειες των 27 κρατών μελών είναι σαφώς ορατή και διαπιστώνει ότι η αρχή της 
επικουρικότητας και η αρχή της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εξασφάλισή της· επιβεβαιώνει την άποψή 
του σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως παρατίθεται στο ψήφισμά του της 24ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής 
πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων1·

5. τονίζει ότι η προστιθέμενη αξία που έχει για την Ευρώπη η πολιτική συνοχής, η οποία 
έχει το μεγαλύτερο επιμέρους προϋπολογισμό, είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι η εν 
λόγω πολιτική αποτελεί έναν εδραιωμένο μηχανισμό υλοποίησης ευρωπαϊκών στόχων και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές και επιτυχείς πολιτικές της ΕΕ εδώ και 
δεκαετίες, με ικανότητα προαγωγής των συνεργειών μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών 

                                               
1 ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 38.
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εσωτερικών πολιτικών·

6. επισημαίνει ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
εναπομείνασες ανάγκες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες της ΕΕ· εκτιμά πως είναι, επομένως, αναγκαίο να 
τεθούν οι εξής προτεραιότητες:

– χρειαζόμαστε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με θετικές συνέπειες στην αγορά 
εργασίας, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές·

– χρειαζόμαστε έξυπνες, αποδοτικές και σύγχρονες υποδομές (μεταφορές, επικοινωνίες, 
ύδρευση/αποχέτευση, απορρίμματα, ενέργεια)·

– στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής βασιζόμαστε στην ενισχυμένη υποστήριξη:

(i) της έξυπνης ανάπτυξης που θα βασίζεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη των ΤΠΕ, 

(ii) της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης,

(iii) της απασχόλησης,

(iv) της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των πόλεων (συμπεριλαμβανομένης, για 
παράδειγμα, της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων),

(v) της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος και των ζητημάτων που αφορούν τη δημογραφική αλλαγή, 

(vi) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως κινητήριου δύναμης της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών,

(vii) του ορισμού στόχων στο θέμα της κλιματικής αλλαγής,

(viii) των περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες,

(ix) της δημιουργίας πιο ολοκληρωμένων και πιο ισορροπημένων περιφερειακών 
οικονομικών δομών, ως εγγύηση για μια πιο αρμονική οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη·

7. επισημαίνει ότι ο τρόπος επίτευξης μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας εξαρτάται από τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου του αναπτυξιακού επιπέδου 
της, κι ότι γι΄αυτό πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην παροχή ευελιξίας στα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες για τη χάραξη των καλύτερων συνδυασμών επιλογών·

8. υποστηρίζει την άποψη ότι το ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής συνοχής και να ενισχυθεί· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό τόσο με 
την πολιτική συνοχής όσο και με τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ, ώστε οι πόροι να χρησιμοποιούνται κατά τον 
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αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, όχι μόνο με μέριμνα για τις 
ιδιαιτερότητες και για τα προβλήματα σύγκλισης της κάθε περιφέρειας, αλλά και με την 
κατάλληλη διασφάλιση της συμμετοχής των αγροτικών περιοχών·

9. εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν όλες οι μορφές εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διεθνική συνεργασία) και οι προϋπολογισμοί που προβλέπονται για 
αυτήν·

10. ζητεί ιδιαίτερη υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων και ευνοημένων περιφερειών της 
ΕΕ των 27 (Στόχος 1), σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης· τονίζει, ταυτόχρονα, την 
ανάγκη ενός ισχυρού στόχου 2 για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και της θέσπισης 
κατάλληλων μεταβατικών διατάξεων· φρονεί, ωστόσο, ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, η πολιτική συνοχής 
πρέπει να συμπεριλάβει κατ' ανάγκη ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ·

11. τονίζει πως ακόμη υπάρχει μεγάλη ανισότητα κατωφλίου μεταξύ των περιφερειών που 
είναι επιλέξιμες για τον Στόχο της Σύγκλισης και των λοιπών περιφερειών, και εκτιμά 
πως αυτή η ανισότητα κατωφλίου πρέπει να μειωθεί·

12. τονίζει ότι μια επιτυχής, ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερη από τα 
επίπεδα χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

13. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική της 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες της· επιμένει στη σημασία μιας απλοποίησης 
των κανονισμών και των διαδικασιών που έχουν σχέση με την εν λόγω πολιτική και της 
μείωσης του πολύπλοκου χαρακτήρα των ρυθμίσεων και του διοικητικού φόρτου, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερο διαφανής και αποδοτική κατανομή των πόρων στις 
πόλεις, στους δήμους και τις περιφέρειες, ενώ η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να είναι 
ανάλογη με τον κίνδυνο παρατυπιών, βάσει της αρχής της αναλογικότητας·

14. υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συνδυασμός διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
επιδοτήσεις, δάνεια ή ανανεώσιμα κεφάλαια, μπορεί να υποστηρίξει την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, προτρέπει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
χρησιμοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους μηχανισμούς χρηματοοικονομικής 
μηχανικής και τα μέσα τεχνικής υποστήριξης που έχει καθιερώσει η Επιτροπή, για να 
προωθήσουν τις επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

15. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του μοχλευτικού (πολλαπλασιαστικού) αποτελέσματος των 
Διαρθρωτικών Ταμείων μέσω της καλύτερης χρήσης των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει 
επ΄αυτού την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ("πράσινες δημόσιες συμβάσεις")· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω κίνητρα για τη 
χρήση προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων ως συμβολή στην επέκταση της έρευνας και 
ανάπτυξης και της καινοτομίας εντός της ΕΕ·

16. ζητεί ο έλεγχος των δαπανών να είναι στο μέλλον καλοσχεδιασμένος και περισσότερο 
επικεντρωμένος στα αποτελέσματα ώστε να μην δημιουργείται υπερβολικός διοικητικός 
φόρτος για τους τελικούς δικαιούχους·
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17. τονίζει πως οι εκ των προτέρων συμφωνημένες προϋποθέσεις σε τομείς απευθείας 
συνδεομένους με την πολιτική της συνοχής και οι κατάλληλοι δείκτες αποδοτικότητας 
πρέπει να σχεδιασθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν μια ευκαιρία για τη βελτίωση της 
διεργασίας λήψης αποφάσεων στις περιφέρειες και για μια πιο ανοικτή συζήτηση, με 
σκοπό μια πιο αποδοτική πολιτική της συνοχής·

18. διαπιστώνει ότι η πενταετής διάρκεια είναι υπερβολικά σύντομη, δεδομένου ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης άδειας είναι υπερβολικά χρονοβόρες και δεν επιτρέπουν 
αποτελεσματική χρήση των πόρων· επισημαίνει το γεγονός ότι μια διάρκεια επτά ετών 
έχει αποδειχθεί στο παρελθόν κατάλληλη και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι 
μικρότερη· υπογραμμίζει ότι με ένα επταετές ή, μετά το 2020, με ένα ακόμη μακρύτερο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα διαφυλασσόταν η αποτελεσματικότητα· τονίζει ότι 
μία χρονική περίοδος που θα θεσπιστεί με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να επιτρέπει την ευθυγράμμιση των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων με τις θητείες 
του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τόσο η συγχρηματοδότηση όσο και οι κανόνες ν+2 
και/ή ν+3, με πιθανή διεύρυνση της ευελιξίας για ασυνήθιστες καταστάσεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· 
εκτιμά πως το επίπεδο συγχρηματοδότησης για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 
θα πρέπει να παραμείνει σε γενικές γραμμές παρόμοιο με το τρέχον· επιμένει ότι, ενώ θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί κάποιος βαθμός ευελιξίας στη χρήση των πόρων, οι πόροι που, 
κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων, αποδεσμεύονται, πρέπει να παραμένουν στον 
προϋπολογισμό που προορίζεται για τη συνοχή και να μην επιστρέφουν στα κράτη μέλη·

20. επισημαίνει ότι οι πόροι των ταμείων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως "μέσο τιμωρίας" στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· επιμένει ότι τούτο θα ήταν 
αντιπαραγωγικό για τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 
την ΕΕ και ότι τέτοια μέτρα θα συνιστούσαν άνιση μεταχείριση των κρατών μελών και 
των περιφερειών δεδομένου ότι με αυτά θα τιμωρούνταν περισσότερο οι φτωχότεροι·

21. επισημαίνει ότι, οποιαδήποτε προϋπόθεση τεθεί, θα πρέπει να περιορίζεται όσον αφορά  
το πεδίο εφαρμογής της στο πλαίσιο των μέτρων και μηχανισμών της πολιτικής συνοχής·

22. ζητεί να υποβληθεί πρόταση για αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος των 
κρατών μελών που δεν πληρούν τα κριτήρια σταθερότητας, και προτείνει, ως εκ τούτου 
να προβλεφθεί εξετασθεί η εφαρμογή ισχυρότερων αυτόματων μηχανισμών·

23. φρονεί ότι, με τα μέτρα διαρθρωτική πολιτική όχι μόνο παρέχεται στήριξη στις 
περιφέρειες, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η ΕΕ πιο ορατή στις περιφέρειες και 
επισημαίνει ότι μια καλύτερη ορατότητα στις περιφέρειες θα μπορούσε να καταστήσει 
ακόμη πιο φανερό το γεγονός αυτό και θα συνέβαλε στην προστιθέμενη αξία της 
ευρωπαϊκής παρέμβασης·

24. τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής, που είναι ταυτόχρονα  "ευφυής", 
"βιώσιμη" και "ανοικτή σε όλους", διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και μπορεί να συμβάλει, όπως όλοι οι τομείς πολιτικής, στην 
επίτευξη αυτών των στόχων· επισημαίνει ότι τούτο καταδεικνύει για άλλη μια φορά με 
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σαφήνεια τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως συνόλου και απορρίπτει τη διάσπασή της 
σε διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής θα 
έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ·
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