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Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της έκθεσης πρωτοβουλίας 

Το παρόν έγγραφο εργασίας προβλέπει τη βάση για τη συζήτηση σχετικά με την ετοιμότητα 
των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου 
προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής.  

Η προετοιμασία της εκπόνησης της έκθεσης θα περιλαμβάνει συζήτηση με τους 
εμπειρογνώμονες στις 23 Σεπτεμβρίου στην επιτροπή REGI.  Ο εισηγητής πραγματοποίησε 
συνεδριάσεις με την Επιτροπή, την Επιτροπή τον Περιφερειών και θα προβεί επίσης σε 
συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κρατών μελών.  Ένα συνοπτικό ενημερωτικό 
σημείωμα πρόκειται επίσης να καταρτιστεί ούτως ώστε να υπάρξει ενημέρωση από τα 
περισσότερα κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση της προετοιμασίας τους όσον αφορά την 
εφαρμογή της νέας πολιτικής συνοχής.  Θα καταρτιστεί σχέδιο έκθεσης το οποίο θα περιέχει 
αυτές τις αρχικές ανταλλαγές απόψεων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής ο εισηγητής θα ήθελε να προσκαλέσει τα μέλη της 
Επιτροπής REGI καθώς επίσης και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς που οφείλουν να 
συνεισφέρουν στις προετοιμασίες της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας.  Ο εισηγητής θα 
διατυπώσει συστάσεις στην τελική έκθεση με βάση τις συζητήσεις επί του θέματος. 

Το έγγραφο εργασίας θα επικεντρώνεται στην έκθεση πρωτοβουλίας και θα επισημαίνει 
ορισμένα ειδικά θέματα για περαιτέρω συζήτηση. 

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες και κοινωνικές προκλήσεις με τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες που αγωνίζονται να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους και 
να τις βγάλουν από την κρίση.  Την περίοδο αυτή της οικονομικής αβεβαιότητας, η 
χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχή μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση των κρατών μελών και των περιφερειών για τη δημιουργία απασχόλησης, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η πολιτική συνοχής υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά τους στόχους της ως προς τη 
μείωση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ προωθώντας την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση μέσω των επενδύσεων στις υποδομές, των θέσεων απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων προγραμματισμού. 

Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή 

Η τρέχουσα μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της πολιτικής συνοχής ως 
κύριας δημόσιας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, που έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας 
σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η πολιτική συνοχής ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) το οποίο καλύπτει περίοδο επτά ετών.  Καθώς το 
τρέχον ΠΔΠ πλησιάζει στο τέλος του το 2013 και έχει σχεδόν συμφωνηθεί ένα νέο πλαίσιο 
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για την περίοδο 2014-2020, οι κανόνες που διέπουν την πολιτική συνοχής αποτελούν επίσης 
αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης.  

Η λιθουανική προεδρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ολοκληρώσει το συντομότερο 
δυνατόν τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και ως εκ τούτου εκφράζεται η ελπίδα ότι η ψηφοφορία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2013.  Στη συνέχεια, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε συμφωνία με τις εθνικές συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα ώστε τα κονδύλια να χορηγηθούν το συντομότερο 
δυνατόν. 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχουν 
επιφέρει πολλές αλλαγές στην μελλοντική νομοθεσία πολιτικής συνοχής, οι οποίες 
υπογραμμίζονται στο έγγραφο εργασίας.  Το Κοινοβούλιο έχει πετύχει τη διαπραγμάτευση 
πολλών σημαντικών βελτιώσεων της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
τοπικής και περιφερειακής εμπλοκής στα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής, 
περισσότερης ευελιξίας και μίας επικέντρωσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση 

Επί του παρόντος είναι προφανές ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια: 
ορισμένα σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο και θα είναι σε θέση να καταθέσουν στην 
Επιτροπή τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματά τους στο 
προσεχές μέλλον, ενώ άλλα έχουν καθυστερήσει αρκετά.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Εάν τα κράτη μέλη βρίσκονται σε εξελιγμένο 
στάδιο ετοιμότητας, το σχέδιο έκθεσης θα εξετάσει τις υφιστάμενες δομές που τους 
επέτρεψαν να φτάσουν σε αυτό το στάδιο. Όσον αφορά τα κράτη μέλη, των οποίων η 
πρόοδος είναι πιο αργή, το σχέδιο έκθεσης θα εστιάσει στα σημεία συμφόρησης και τα 
προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες αυτές οι διοικήσεις.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν το βαθμό της προόδου που 
σημειώνεται και το σχέδιο έκθεσης θα εξετάσει μερικούς από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 
των εξής:

Μαθήματα από την άσκηση 2007-2013 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν να 
οικοδομήσουν στις βάσεις των επιτυχιών του προηγούμενου γύρου καθώς και να επιληφθούν 
οποιωνδήποτε ελλείψεων και προβλημάτων αντιμετώπισαν. Τα κράτη μέλη θα έχουν 
περατώσει την ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος και τα αποτελέσματα αυτής θα 
καθορίσουν τα στάδια προετοιμασίας. Είναι πιθανό ορισμένα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μία 
πολύ διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου και το 
γεγονός αυτό ενδέχεται να επιφέρει μία καθυστέρηση στην κατάθεση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Διοικητική διάρθρωση
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Το μέγεθος, η διοικητική ικανότητα και η οργανωτική διάρθρωση μπορεί να ποικίλλει στα 
διάφορα κράτη μέλη. Ενώ οι εργασίες προετοιμασίας πολλών κρατών μελών μπορεί να 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, σε άλλες 
χώρες ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη ικανότητα σε υπό-εθνικό επίπεδο.  Ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να θεσπίσουν μία πολιτική επιτροπή ή φορέα ειδικά για την εξέταση του 
στάδιου προετοιμασίας του επόμενου γύρου της πολιτικής συνοχής.  

Το πολιτικό πλαίσιο ή η οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη

Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες ή οι δύσκολες πολιτικές αλλαγές θα έχουν αντίκτυπο στην 
πρόοδο που σημειώνεται σε κάθε κράτος μέλος. Οι πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες 
ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές στις προτεραιότητες και να καταστήσουν την πολιτική 
συνοχής ένα ακόμη πιο σημαντικό επενδυτικό εργαλείο σε πολλά κράτη μέλη. 

Προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή ή από την κορυφή προς τη βάση

Η αυξημένη επικέντρωση στην εταιρική σχέση στις νέες ρυθμίσεις αποσκοπεί στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και της συνολικής επιτυχίας της πολιτικής συνοχής. Μία 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με μεγάλη συμμετοχή των υπό-εθνικών 
παραγόντων θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, ενώ άλλα μπορεί να προτιμούν 
μία προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση εφαρμόζοντας εθνικές στρατηγικές.  

Διαπραγματεύσεις των κοινών διατάξεων της ρύθμισης  

Η ρύθμιση για την περίοδο 2013-2020 παρουσιάζει μία δυναμικότερη και πιο ενοποιημένη 
προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής, γεγονός που έχει εκληφθεί ως 
ευπρόσδεκτη βελτίωση. Η μεγαλύτερη ενοποίηση θα φέρει την πολιτική συνοχής πιο κοντά 
στον πολίτη και θα διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση στρέφεται προς τις μακροπρόθεσμες 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της Ευρώπης. Ο στόχος μιας πιο συντονισμένης 
προσέγγισης στα προγράμματα χρηματοδότησης είναι να διασφαλιστεί ότι τα έργα έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο και παράγουν απτά αποτελέσματα.     

Η κατανόηση και η προσαρμογή στις αλλαγές αυτές ενδέχεται να προκαλεί κάποια 
καθυστέρηση στην προετοιμασία των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

Μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές υπογραμμίζονται παρακάτω:

 Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ)
Το ΚΣΠ θεσπίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα ταμεία της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 
Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο συνεκτική 
και συντονισμένη προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών των 
ταμείων.

 Απλοποίηση
Μια απλοποιημένη προσέγγιση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προγραμματισμού 
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είναι σε μεγάλο βαθμό απαραίτητη και σε γενικές γραμμές έχει επικροτηθεί. Τα μέτρα 
που διασφαλίζουν ότι από την επιλογή του έργου μέχρι την υλοποίησή του η διαδικασία 
καθίσταται απλούστερη για τους αιτούντες και τους φορείς διαχείρισης συνιστούν ένα 
σημαντικό και ολοκληρωμένο τμήμα της νέας νομοθεσίας. 

 Θεματική συγκέντρωση
Η ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με τους στόχους της ΕΕ για το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της θεματικής συγκέντρωσης σε περιορισμένο αριθμό στόχων. Είναι 
σημαντικό να υιοθετηθεί μία ευέλικτη προσέγγιση ως προς αυτή την πρωτοβουλία. 

 Συμφωνίες σύμπραξης
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, οι οποίες συνομολογούνται μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, θα καθορίζουν τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητες των εθνικών 
κυβερνήσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020. Οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, καθώς και άλλες οργανώσεις, είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε 
όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης.

 Προϋποθέσεις  
Μολονότι υφίστανται ήδη μέτρα αιρεσιμότητας στην πολιτική συνοχής, η επόμενη 
περίοδος προγραμματισμού θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης υπάγοντας τη χρηματοδότηση υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια.  Οι πολιτικές, χρηματοοικονομικές και διοικητικές συνέπειες 
αυτών των διατάξεων αιρεσιμότητας αποτέλεσαν το αντικείμενο εκτενούς συζήτησης 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης. 

 Χρηματοδοτικά μέσα
Η αυξημένη χρήση των επενδυτικών μέσων που προτείνονται από τη νέα νομοθεσία θα 
οδηγήσει σε περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε μία εποχή όπου οι πόροι 
είναι δυσεύρετοι. Οικοδομώντας πάνω στη χρήση τους κατά τις προηγούμενες περιόδους 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, τα χρηματοοικονομικά μέσα θα στηρίξουν τις 
επενδύσεις μέσω δανείων και εγγυήσεων και κλπ. και θα ενθαρρύνουν την καλύτερη 
επίδοση  για τη διασφάλιση βελτιωμένων αποτελεσμάτων.

Ο εισηγητής προσβλέπει στη συζήτηση επ’ αυτού του εγγράφου εργασίας και θεωρεί 
ευπρόσδεκτη τη συμβολή των κρατών μελών και άλλων παραγόντων  κατά τη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών σταδίων του σχεδίου έκθεσης. 


