
DT\822598EL.doc PE445.640v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

29.6.2010

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 
2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - Τμήμα III - Επιτροπή

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: László Surján



PE445.640v01-00 2/9 DT\822598EL.doc

EL

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Van Nistelrooij (EPP) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
"Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά τον κόσμο" Θέση Προϋπολογισμού 13 03 23

ΣΧΟΛΙΑ:
Για να συνεχιστεί και να ενισχυθεί το δοκιμαστικό σχέδιο "Ενίσχυση της περιφερειακής
και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά
τον κόσμο" που ξεκίνησε το 2009.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η διεθνής διάσταση της πολιτικής στον τομέα της συνοχής ωρίμασε σημαντικά κατά το 2009 
και στις αρχές του 2010, σε μεγάλο βαθμό λόγω των επί πλέον ευκαιριών που προσέφερε το
δοκιμαστικό σχέδιο του Κοινοβουλίου. Το αρχικό δοκιμαστικό σχέδιο εκτελέστηκε με
σημαντικό βαθμό επιτυχίας και γι΄αυτό η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης επιθυμεί να το
συνεχίσει, διευρύνοντας το πεδίο του και εστιάζοντάς το ειδικότερα στα θέματα της
ανάπτυξης μιας περιφερειακής διακυβέρνησης, της εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης, 
του επιτόπιου πολιτικού σχεδιασμού και του στρατηγικού προγραμματισμού, καθώς και σε 
διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου και την καλή οικονομική 
διαχείριση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Μέλη Ομάδας Πρασίνων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γνώση της στρατηγικής των μακροπεριφερειών

ΣΧΟΛΙΑ:
Η στρατηγική των μακροπεριφερειών που εγκαινιάστηκε στη Βαλτική καθορίζει ένα
καινοτόμο πλαίσιο για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με επίκεντρο τις "ζωντανές 
υδάτινες λεκάνες " της Ευρώπης. Κι άλλα προγράμματα εμφανίζονται: Δούναβης, Άλπεις, 
Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικό Τόξο. 

Πρέπει να κάνουμε πιο γνωστή την εμπειρία της "Βαλτικής Θάλασσας", ώστε κι άλλα
προγράμματα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα διδάγματά της και να συμπεριληφθούν σε 
μελλοντικές πολιτικές του τομέα της συνοχής.

Προτεινόμενη δράση: 

1 Διοργάνωση εκδήλωσης στη Βαλτική για να ενημερωθούν όλες οι
ενδιαφερόμενες περιφέρειες της Ευρώπης για το σχέδιο "Βαλτική" 
και για τις βασικές αρχές αυτού του μακροπεριφερειακού 
σχεδιασμού.

200 000 €

2 Διοργάνωση σεμιναρίου στις Βρυξέλλες για τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακούς
σχεδιασμούς, ώστε να θεμελιωθούν καλά τα σχετικά προγράμματα. 150 000 €

3 Εκπόνηση και διανομή ενός κεντρικού εγγράφου για τις
μακροπεριφέρειες 150 000 €
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ΣΥΝΟΛΟ Δοκιμαστικού Σχεδίου : 500 000 €
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Tamás DEUTSCH, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλαίσιο για συμπράξεις παροχής υποστήριξης μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών με
μέγιστες ανισότητες στην οικονομική ανάπτυξη και στα στοιχεία του ΑΕγχΠ

ΣΧΟΛΙΑ:
Γενική ιδέα του προγράμματος:
1) δημιουργία πλαισίου για διμερείς συμπράξεις με σκοπό τη μεταφορά εμπειριών από 
βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην οικονομία, από τις 50 
πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες προς τις 20 λιγότερο ανεπτυγμένες. Στατιστική
βάση καθορισμού των περιφερειών που θα συμμετέχουν είναι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.  
2) Συγκεκριμένες μορφές τεχνικής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην
οικονομία και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η παροχή συμβουλών, οι επισκέψεις 
μελέτης, τα σεμινάρια-εργαστήρια, οι κύκλοι επιμόρφωσης ή οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα
κεντρικά θέματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρώτα απ΄όλα εμπειρίες από τη χρήση των 
ταμείων της ΕΕ (περιφερειακά ταμεία ή ταμεία συνοχής, προενταξιακή υποστήριξη, αγροτική 
ανάπτυξη), συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια, εφαρμογή αναπτυξιακών 
μέτρων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και εμφύσηση δυναμισμού στις 
περιφερειακές αγορές εργασίας.
3) Στις στοχοθετημένες ομάδες του προγράμματος θα περιλαμβάνονται οι τοπικές αρχές, οι  
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις πολιτών, οι επαγγελματικές 
οργανώσεις και ενώσεις.

Προσδοκώμενα οφέλη από αυτά τα τρία κεντρικά στοιχεία:
- Δημιουργία νέων αδελφοποιημένων περιφερειών που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της συνοχής.
- Προώθηση της σωστής χρήσης των υφισταμένων ευρωπαϊκών ταμείων και μηχανισμών 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ.
- Συμμετοχή των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών στις πρωτοβουλίες της πολιτικής του 
τομέα της συνοχής.

Λέξεις-κλειδιά: 
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, 
αγροτική ανάπτυξη, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οικονομική κρίση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Μέλη Ομάδας Πρασίνων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής των εταίρων στα διαρθρωτικά ταμεία

ΣΧΟΛΙΑ:
Εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής των εταίρων στα διαρθρωτικά ταμεία

Βάσει του άρθρου 11 του γενικού κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι εταίροι πρέπει
να συμμετέχουν στην ετοιμασία, εφαρμογή, επίβλεψη και αξιολόγηση των προγραμμάτων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η πείρα δείχνει ότι γενικά η εφαρμογή της αρχής της
συμμετοχής παρουσιάζει βελτίωση με την πάροδο των ετών. Όμως, ακόμη μένουν σημαντικά
εμπόδια, που ποικίλλουν αναλόγως της χώρας αλλά μερικές φορές και εντός της ίδιας χώρας. 
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Σκοπός του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να ξεκινήσει μια διεργασία ανταλλαγής εμπειριών
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής των εταίρων, τα εμπόδια, και τις 
προκλήσεις, και την εκπόνηση ενός κώδικα δεοντολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στην εμπειρία που αποκτούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και οι άλλοι φορείς που
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, τους περιβαλλοντικούς εταίρους, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών.

Θέματα που πρέπει να καλυφθούν:
- η εξ αρχής κατάρτιση ενός σχεδίου διαβουλεύσεων/συμμετοχής για τον

προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση, και στόχοι που θα 
συμφωνηθούν με τους αντίστοιχους εταίρους,

- το πώς έλαβαν υπόψη οι αρμόδιες αρχές στις προτάσεις και τις εκθέσεις τους 
(ιδίως οι διοικητικές επιτροπές και οι επιτροπές παρακολούθησης) την αρχή της 
συμμετοχής των εταίρων;

- η τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, διαθέσιμη για όλους 
τους εταίρους, για την οικοδόμηση ικανοτήτων, το συντονισμό και την 
εκπροσώπηση, ώστε αυτοί να εκπληρώσουν το ρόλο τους,

- οι εταίροι στους οποίους θα δοθεί η ευθύνη διαδικασιών επιλογής των δικών τους
μελών στις διοικητικές επιτροπές και σε άλλους συμβουλευτικούς φορείς σε
πνεύμα ενδιαφέροντος, αντιπροσωπευτικότητας και ανοίγματος απέναντι σε νέα, 
δραστήρια και καινοτόμα άτομα,

- οι εταίροι που θα συμμετέχουν από την αρχή στην εκπόνηση κριτηρίων για την
επιλογή των προγραμμάτων,

- η ιδιότητα του εταίρου που θα αποτελεί κριτήριο για τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία,

- η ειδική εμπειρία σε διεθνικές εταιρικές σχέσεις.

Δραστηριότητες: 
- εργαστήρια, σεμινάρια, 
- εκπόνηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, 
- δρομολόγηση ενός δικτύου "από περιφέρειες που αριστεύουν στις εταιρικές

σχέσεις".

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Tamás DEUTSCH, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μια Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αρμοδιοτήτων και Αριστείας για τις Περιφέρειες της
Ευρώπης - συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειών (Δούναβη και Βαλτική) - σε
ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ

ΣΧΟΛΙΑ:
Γενική ιδέα του προγράμματος:
1) Ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας που θα δίνει πρόσβαση στις περιφερειακές
αρμοδιότητες.
2) Εκπόνηση χάρτη αρμοδιοτήτων που παρέχει μια επισκόπηση των προγραμμάτων των 
ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την κάθε περιφέρεια 
(συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειών).
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3) Βοήθεια για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων λύσεων στη διαχείριση αρμοδιοτήτων, στην 
παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα, και στη δημιουργία δικτύων.

Προσδοκώμενα οφέλη από αυτά τα τρία κεντρικά στοιχεία:
- Νέες συνεργασίες θα μπορούν να δημιουργηθούν ευκολότερα μεταξύ δυο περιφερειών από 
τη στιγμή που οι αρμοδιότητες θα είναι πιο ορατές και προσιτές.
- Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην πολιτική της ΕΕ, στην περιφερειακή πολιτική, 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορεί να 
βελτιωθεί από τη στιγμή που θα παρέχεται καλύτερη ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και για 
τα αποτελέσματα των προγραμμάτων.
- Η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων θα μπορεί να 
υποστηριχθεί μέσω μιας βελτιωμένης πρόσβασης της βιομηχανίας σε αυτά.
- Η προβολή θα μπορεί να γίνεται αποτελεσματικότερα, αφού θα στηρίζεται σε ορατές 
αρμοδιότητες.
- Μεγαλύτερη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και στη χρηματοδότησή της.

Λέξεις-κλειδιά: 
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και Ταμείο Συνοχής, 
Στρατηγική για την Βαλτική και τον Δούναβη, Ουγγρική Προεδρία ΕΕ του 2011, 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, διαφάνεια

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: ELIE HOARAU
Δοκιμαστικό Σχέδιο — Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Ενεργειών στις
Υπεραπόκεντρες Περιφέρειες (RUP)

ΣΧΟΛΙΑ:
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών και η αναζήτηση νέων μορφών ανανεώσιμων
ενεργειών στις Υπεραπόκεντρες Περιφέρειες (RUP) μπορεί να αποδειχθεί ένα μείζον
πλεονέκτημα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ενέργεια στις RUP χαρακτηρίζεται από την πλήρη απομόνωση των ενεργειακών 
συστημάτων (που είναι ακόμη μεγαλύτερη στα αρχιπελάγη), από τις μειωμένες τους 
διαστάσεις, από άποψη ανεφοδιασμού, και από τη μεγάλη εξάρτηση από μια μόνο πηγή 
ορυκτού καυσίμου. Η μοναδική αυτή κατάσταση καθιστά πρόδηλη τη μεγάλη τρωτότητα των
εδαφών αυτών σε σύγκριση με τα ηπειρωτικά εδάφη και δικαιολογεί μια δοκιμαστική 
παρέμβαση της ΕΕ ειδικά σε αυτό τον τομέα.

Επί πλέον, η κλιματική αλλαγή θα έχει αναμφισβήτητα ως συνέπεια να ακριβύνει το κόστος 
παραγωγής παραδοσιακής ενέργειας βασισμένης στα ορυκτά καύσιμα, και να αυξήσει την 
ανασφάλεια ως προς τους όρους ανεφοδιασμού. Αφετέρου, παρ΄όλο ότι η απελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου είναι ευνοϊκή για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς 
σε αυτό τον τομέα, οι RUP δεν θα ωφεληθούν, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των αγορών τους. 

Οι RUP παρουσιάζουν ένα μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμων ενεργειών, έτσι μεγάλος που είναι
ο φυσικός τους πλούτος (άνεμος, κύματα, ήλιος, ηφαίστεια κλπ.), και ενθαρρύνουν τον 
ανεφοδιασμό με καθαρές μορφές ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης και της εξάρτησης 
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από τα ορυκτά καύσιμα. Λόγω της στρατηγικής τους σπουδαιότητας και του εξωφρενικού
κόστους των έργων που θα έπρεπε να γίνουν σε κλίμακα υπεραπόκεντρων περιφερειών, η
αξιοποίηση αυτού του δυναμικού απαιτεί όχι μόνο μια διαρκή ευρωπαϊκή οικονομική
υποστήριξη, αλλά και την εκπόνηση ενός δοκιμαστικού σχεδίου αριστείας που θα επιτρέψει 
να ανοίξει ο δρόμος σε αυτού του είδους την ανάπτυξη και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: ELIE HOARAU
Δοκιμαστικό Σχέδιο —Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φυτεμένων Φίλτρων Καλαμιάς σε
Νησιωτικά Εδάφη

ΣΧΟΛΙΑ:
Τα ζητήματα καθαρισμού των οικιακών αποβλήτων, ήδη προβληματικά στις ηπειρωτικές
αγροτικές περιοχές, φτάνουν σε ανυπέρβλητα επίπεδα πολυπλοκότητας στα μη
αστικοποιημένα εδάφη των υπεραπόκεντρων περιφερειών.
Οι περιοχές αυτές μέχρι σήμερα διαθέτουν μόνο ανεπαρκείς λύσεις για τον καθαρισμό δήμων 
μικρότερου ισοδυνάμου των 2000 κατοίκων (EH1). Οι μίνι-σταθμοί καθαρισμού (step) 
ενεργοποιημένης ιλύος μπορούν θεωρητικά να παράγουν υπερχείλισμα υψηλής ποιότητας, 
αλλά με κόστος μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρήση και ανανέωση 
ηλεκτρομηχανικών εξοπλισμών αφενός και τακτική διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ιλύος 
αφετέρου.
Από την άλλη, οι βόθροι γενικών λυμάτων από μόνοι τους, με απόδοση επί της οργανικής
ύλης που στην καλύτερη περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%, δεν μπορούν να
παράγουν απορρίψεις επαρκώς καλής ποιότητας εάν δεν συνοδευθούν από συμπληρωματική 
επεξεργασία αερόβιου τύπου. Επί πλέον, πρέπει επίσης περιστασιακά να αφαιρείται και ιλύς
(καλούμενη περίσσεια λάσπη, matières de vidange [MV]) δεδομένου ότι καταλαμβάνει το 
50% του ωφέλιμου όγκου. Η περίσσεια λάσπη πρέπει να οδηγηθεί σε σταθμούς μεγαλύτερων 
διαστάσεων για να υποστεί επεξεργασία ώστε να περιοριστεί η ενόχληση που προκαλεί, αλλά 
με κόστος μια αυξημένη "φυσιολογική παραγωγή ιλύος" στον σταθμό που την παραλαμβάνει. 
Πρέπει να αναπτυχθεί στις υπεραπόκεντρες και τις νησιωτικές περιφέρειες ένα όλο και
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα φυτεμένα φίλτρα καλαμιάς (FPR) που προσφέρουν την 
καλύτερη σχέση απόδοσης/κόστους λειτουργίας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: László Surján, (EPP) εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
Προς μια κοινή περιφερειακή ταυτότητα και προς τη συμφιλίωση των εθνών στην 
μακροπεριφέρεια του Δούναβη

ΣΧΟΛΙΑ: 
Προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια για νέους, θα οργανωθούν με σκοπό να τονισθεί η
κοινή περιφερειακή ταυτότητα των εθνών που ζουν στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη. Τα
προγράμματα αυτά , μέσω της πολιτικής διαπαιδαγώγησης και των ευκαιριών για
πολιτιστικές ανταλλαγές θα συμβάλουν σε μια προοδευτική, βιώσιμη διάσταση ευρωπαϊκής
συνύπαρξης προσανατολισμένης στο μέλλον. Το δοκιμαστικό σχέδιο επομένως θα προάγει
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την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα στις συγκεκριμένες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως δράσεων για την προαγωγή της συνοχής μεταξύ κοινοτήτων, 
και θα τονίζει την προστιθέμενη αξία της διεθνικής συνεργασίας. 
Επιλέξιμη περιοχή θα είναι η μακροπεριφέρεια του Δούναβη και οι γειτονεύουσες χώρες, σε 
συμφωνία με την ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας. Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση
προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη 
της περιοχής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: η κυρία Manescu ( ALDE) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα κατάρτισης και κινητικότητας για τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή προγραμμάτων του τομέα της συνοχής

ΣΧΟΛΙΑ:
Η απουσία αποτελεσματικής επιτόπιας κατάρτισης των τοπικών αρχών και του τοπικού
προσωπικού που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί μείζονα
αιτία διαδικαστικών σφαλμάτων, ανεπαρκούς ελέγχου και χαμηλών ποσοστών απορρόφησης. 
Η δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτών που θα εργάζονται επιτοπίως θα βελτιώσει την
απόδοση και θα μειώσει το κόστος εφαρμογής.

Για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους τοπικούς φορείς εντός της ΕΕ που είναι
αρμόδιοι για την εκτέλεση των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής -ειδικά στα νεότερα κράτη μέλη- το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προτείνει ένα
πρόγραμμα κατάρτισης και κινητικότητας που θα τους επιτρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις 
τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων και να ανταλλάσσουν απόψεις περί 
βελτίστων πρακτικών καθώς και ιδέες σχετικά με τα προβλήματα που συναντούν σε τακτική 
βάση. Τούτο θα βελτίωνε την εν γένει διακυβέρνηση και την οικοδόμηση θεσμικής
ικανότητας για τη διαχείριση των προγραμμάτων και των εδαφικών πολιτικών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Θέση 13 03 26— Προπαρασκευαστική ενέργεια: Προώθηση της συνεργασίας στην 
Περιφέρεια του Δούναβη

Θέση 13 03 27— Δοκιμαστικό σχέδιο: Προώθηση της συνεργασίας στην Περιφέρεια του 
Δούναβη

ΣΧΟΛΙΑ:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 ζήτησε επισήμως από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να υποβάλει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη πριν από
το τέλος του 2010. Η στρατηγική αυτή θα εγκαινιασθεί από την Ουγγρική Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές του 2011. Θα συνοδεύεται από ένα Σχέδιο Δράσης που θα
αναπτύσσεται και θα επικαιροποιείται διαρκώς λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των
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κρατών μελών. Το υπό εξέταση δοκιμαστικό σχέδιο και η προπαρασκευαστική δράση
απαιτούνται προκειμένου να αναπτυχθεί η υποδομή ικανοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η
σωστή διαχείριση κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιφέρεια του 
Δούναβη. 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη θα πρέπει να εκτελείται μέσω της
χρήσης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα
κράτη μέλη της και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και από ιδιωτικά
κεφάλαια. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε βελτιωμένους, αποδοτικότερους και 
αποτελεσματικότερους τρόπους συντονισμού των διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών. 

Η χρηματοδότηση θα αφορά δραστηριότητες συνδεόμενες με την περιφέρεια του Δούναβη:
- ενίσχυση της "Δανούβειας" ιδιαίτερης ταυτότητας μέσω κατάρτισης και βελτιωμένης 
διαχείρισης,
- βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής,
- η συμμετοχή των ομόρων χωρών στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της περιφέρειας
του Δούναβη στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών: εσωτερική ναυσιπλοΐα, μεταφορές, 
διασύνδεση, περιβάλλον, ενέργεια, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και 
ανησυχιών στις χώρες τις οποίες διασχίζει ο Δούναβης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ: Tamás DEUTSCH, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιφερειακός Μηχανισμός Συνεργασίας Νέων στην Κεντρική και Νοτιανατολική 
Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ:
Γενική ιδέα του προγράμματος:
1) Ενίσχυση της διεργασίας της ενοποίησης των περιφερειών των υποψηφίων και 
πιθανών υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών μέσω της δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων και της προαγωγής της συμμετοχής των νέων
2) Δημιουργία ενός περιφερειακού πολιτικού θεσμού συνεργασίας και ανταλλαγών όπου 
θα συμμετέχουν νεαροί πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης, καθώς και των Κεντροευρωπαϊκών κρατών μελών της ΕΕ
3) Εκτέλεση κοινών προγραμμάτων στις επιστήμες, στην εκπαίδευση, στα ανθρώπινα
δικαιώματα, στις γλώσσες, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, με σκοπό τη δημιουργία 
ισχυρών δικτύων στις συγκεκριμένες περιφέρειες
4) Θεσμοθέτηση των διασυνοριακών πρωτοβουλιών στην περιοχή, με συμμετοχή των 
νεαρών πολιτών

Προσδοκώμενα οφέλη από αυτά τα τρία κεντρικά στοιχεία:
- Βαθειά αμοιβαία κατανόηση των κοινωνιών που έχουν επηρεαστεί από τη διεύρυνση της 
ΕΕ και από τη διεργασία ενοποίησης
- Προπαρασκευή στρατηγικών συνεργασιών σε τομείς κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών
που θα εφαρμόζονται σε στενή συνεργασία στο μέλλον
- Κατάρτιση συγκεκριμένης περιφερειακής ατζέντας για τη δημόσια συμμετοχή των 



DT\822598EL.doc 9/9 PE445.640v01-00

EL

ευρωπαίων νέων στην ευρωπαϊκή διεργασία ενοποίησης.

Λέξεις-κλειδιά: 
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, πολιτική σε θέματα νεότητας, δημόσια συμμετοχή, 
διεύρυνση της ΕΕ, περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, ενότητα εν τη πολυμορφία


