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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμων κοινωνικο-οικονομικών στρατηγικών και η εφαρμογή πολιτικών στην 
ΕΕ υπάγονται στην αρμοδιότητα μιας σειράς δημόσιων οργανισμών, όπως τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, τα κρατικά υπουργεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών και ειδικοί οργανισμοί· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 
συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών, παράλληλα με τους 
δημόσιους φορείς στα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· ως εκ τούτου, 
τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

2. Τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης και η ομαλή 
λειτουργία των ενωσιακών προγραμμάτων οι δομές αυτές έχουν ανάγκη σύγχρονων 
διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων προκειμένου να χαράσσουν τεκμηριωμένες 
και αλληλένδετες προορατικές στρατηγικές, οι οποίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
ειδικά θέματα για τις περιφέρειες, και να ενισχύουν με τον τρόπο αυτό την ποιότητα και 
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών σε ποικίλους τομείς· υπογραμμίζει ότι 
οι υφιστάμενοι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων και οι ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες 
πρέπει να αξιολογούνται με στόχο να εξακριβώνεται εάν η διοίκηση πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί· τονίζει, ωστόσο, ότι η ενδεχόμενη αύξηση των ικανοτήτων δεν πρέπει 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων μηχανισμών ή θεσμών, αλλά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες στο 
πλαίσιο προορατικών στρατηγικών· υποστηρίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αρμονική ανάπτυξη και η ομαλή λειτουργία των ενωσιακών προγραμμάτων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητες· θεωρεί 
ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη στα οποία έχουν καταγραφεί 
καθυστερήσεις και χαμηλά ποσοστά απορρόφησης κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013·

3. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι διατίθεται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) για την ενίσχυση των θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του εκσυγχρονισμού της 
διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, της αναδιάταξης των ρόλων και των αρμοδιοτήτων 
της δημόσιας διοίκησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της μείωσης του 
διοικητικού φόρου που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, της ενίσχυσης της περιφερειακής και 
της τοπικής διοίκησης, της παροχής στήριξης στους κοινωνικούς εταίρους και στις 
ΜΚΟ, του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής, και των επενδύσεων 
σε δημόσια σχέδια σε διάφορους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 
προετοιμασία των μελλοντικών δικαιούχων της χρηματοδότησης για την πολιτική 
συνοχής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

4. υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
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ενίσχυση των ικανοτήτων, τον διοικητικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του 
οριζόντιου και κάθετου συντονισμού μεταξύ των διάφορων φορέων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει, επιπλέον, ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
πρέπει να βασιστεί στην πλούσια πείρα που έχουν αποκομίσει τα κράτη μέλη, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις·

5. υπογραμμίζει ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση των ανισοτήτων 
όσον αφορά την ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, εξακολουθούν να 
υφίστανται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και οι διαφορές αυτές μπορούν να εντοπιστούν επίσης στην ποιότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες·

6. Θεωρεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο 
για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ευρωπαϊκού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη 
την ευρωπαϊκή προοπτική και την προστιθέμενη αξία της Ένωσης· ζητεί, ωστόσο, να 
υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών 
προϋπολογισμών των κρατών μελών, και να εκτελούνται οι δημόσιες δαπάνες από τον 
σχεδιασμό έως την υλοποίηση κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
συμπληρωματικότητα, συντονισμός και συνέργεια, αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις 
στη χρήση των πόρων, και να προωθηθεί αποτελεσματικά η επίτευξη των στόχων που 
τίθενται· υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 
με τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις 
πραγματοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο·

7. Τονίζει ότι, λόγω του πολυετούς, μακροπρόθεσμου και οριζόντιου χαρακτήρα της, η 
πολιτική συνοχής είναι αναπόφευκτα μια πολιτική με μια ισχυρή συνιστώσα μακρόπνοου 
σχεδιασμού και ότι, λόγω του σημαντικού της μεριδίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
απαιτείται να καταλαμβάνει εξέχουσα θέση σε κάθε προορατικό δημοσιονομικό 
σχεδιασμό·

8. Φρονεί ότι η χάραξη πολιτικής όσον αφορά την πολιτική συνοχής και άλλους τομείς 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον έγκαιρο εντοπισμό των μακροπρόθεσμων 
παγκόσμιων τάσεων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, διάφορες προορατικές εκθέσεις 
όπως το Σχέδιο Ευρώπη 2030 (την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ομάδας 
Προβληματισμού για το Μέλλον της ΕΕ 2030) και τις«Παγκόσμιες τάσεις 2030 – Οι 
πολίτες σε ένα διασυνδεδεμένο και πολυκεντρικό κόσμο», που εκπονήθηκε από το 
Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUISS) ως τμήμα 
του σχεδίου «Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης» (ESPAS)·

9. Συνιστά να υπάρχει στενότερος συντονισμός μεταξύ τέτοιων πρωτοβουλιών υποβολής 
εκθέσεων και να δημιουργηθεί ένα διοργανικό σύστημα για τον εντοπισμό των 
μακροπρόθεσμων τάσεων όσον αφορά τα μείζονα θέματα πολιτικής που αντιμετωπίζει η 
Ένωση, και θεωρεί ότι σε ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να συμμετέχουν υπάλληλοι από 
όλα τα σχετικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής 
των Περιφερειών· πιστεύει ότι ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο διαλόγου στον οποίο να συμμετέχουν όλες οι σχετικές ομάδες συμφερόντων 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
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