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Εισαγωγή

Το έγγραφο εργασίας περιγράφει εν συντομία το σκοπό και το αντικείμενο της έκθεσης 
υλοποίησης. Ο εισηγητής τυπώνει επιπλέον το στόχο και την υπόθεση εργασίας και 
περιγράφει τα κύρια θέματα που πρέπει να αναλυθούν στην έκθεση.

Έκθεση υλοποίησης

Οι εκθέσεις υλοποίησης εξετάζουν τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και 
την εφαρμογή και επιβολή της στα κράτη μέλη. Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, το 
νομοθετικό πλαίσιο συνίσταται σε κανονισμούς άμεσης εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτίθεται να ακολουθήσει την προσέγγιση προηγούμενων 
εκθέσεων υλοποίησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και, ειδικότερα, να 
εξετάζει εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία και να καταδείξει τον τρόπο με 
τον οποίο κατανόησαν και εφάρμοσαν τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
κατά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Δυναμική

Η έκθεση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά. Η πρώτη εγκρίθηκε κατά την 6η κοινοβουλευτική 
περίοδο, με τίτλο "Εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα"1 (εισηγητής: Miroslav Mikolášik)

Η δεύτερη έκθεση υλοποίησης, εισηγητής της οποία ήταν ο Lambert van Nistelrooij, 
εγκρίθηκε το 2010 με τίτλο: Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των 
διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την 
Ένωση2.

Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής "Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική 
έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007–2013"3 μπορεί επιτέλους 
να πραγματοποιηθεί μια πρώτη πραγματική ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής

Η έκθεση θα εκπονηθεί με βάση κυρίως τα δύο ακόλουθα έγγραφα: την προαναφερθείσα 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο με τίτλο Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων 2007–2013 (εφεξής Στρατηγική Έκθεση Υλοποίησης ή ΣΕΕ) και το 

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 COM(2010)0110.
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έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής1 που συνοδεύει την ανακοίνωση.

Στρατηγική υποβολή εκθέσεων

Η στρατηγική υποβολή εκθέσεων είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στην πολιτική συνοχής, που 
υιοθετήθηκε στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Σκοπός της, όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική σκέψη 36 του κανονισμού 1083/20062 του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός), 
είναι να αυξηθεί το στρατηγικό περιεχόμενο και να προαχθεί η διαφάνεια της πολιτικής για 
τη συνοχή μέσω της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της Κοινότητας.

Τα άρθρα 29(2), 30(1) και 30(2) του ίδιου κανονισμού παρέχουν μια νομική βάση για την 
στρατηγική υποβολής εκθέσεων. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να υποβάλουν τις πρώτες εθνικές εκθέσεις στρατηγικής το αργότερο μέχρι το 
τέλος του 2009. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έκθεση υλοποίησης 
βασίζονται σε αυτές τις εθνικές στρατηγικές εκθέσεις υλοποίησης. 

Οι προαναφερθέντες κανονισμοί προβλέπουν, επιπλέον, ότι η στρατηγική έκθεση υλοποίησης 
εξετάζεται από το Συμβούλιο3 το συντομότερο δυνατό μετά τη δημοσίευσή της, και 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, με σκοπό τη διευκόλυνση των συζητήσεων στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ.

Στόχος

Η πολιτική συνοχής αποτελεί το βασικό όργανο που διαθέτει η Ένωση για την προώθηση 
μιας ισορροπημένης, αρμονικής ανάπτυξης στις 271 περιφέρειές της. Η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της περιόδου προγραμματισμού 2000-20064 κατέδειξε πρόοδο κατά τα 
προηγούμενα έτη όσον αφορά τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών 
ανισοτήτων, με νέες θέσεις εργασίας, παροχή βοήθειας σε μακροχρόνια ανέργους, σε 
εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης και σε πιο ευάλωτες ομάδες ατόμων, 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, δημιουργία υποδομής ή βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η εφαρμογή των στρατηγικών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και έχουν ήδη επιλεχθεί πολλά 
προγράμματα. Συνεπώς, η πρώτη ανάλυση του επιπέδου εφαρμογής των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) είναι ζωτικής σημασίας για:

(1) τη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της συγκεκριμένης κατάστασης μετά από 
περίπου 18 μήνες εφαρμογής, με την αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής των 
συμφωνημένων στρατηγικών και της προόδου στην επίτευξη των στόχων·

                                               
1 SEC(2010)360.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ΕΕ L 210 της 31.7.2006.
3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική Έκθεση 2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, 14 Ιουνίου 2010.
4 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2000-2006 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
(Στόχος 1&2) Συνθετική έκθεση, Απρίλιος 2010.
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(2) τον εντοπισμό συχνών ελλείψεων στη διαδικασία και σε τομείς όπου απαιτούνται 
μεταρρυθμίσεις, καθώς και στην επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών.

Η πραγματική εικόνα είναι απαραίτητη, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της 
συνακόλουθης οικονομικής ύφεσης, καθώς και των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

Η έκθεση θα αναλύει την έως τώρα εφαρμογή αλλά θα ακολουθεί μελλοντοστραφή 
προσέγγιση. Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα θετικό βήμα προόδου. Επομένως, στην 
παρούσα περίοδο προγραμματισμού θα διατυπωθούν συστάσεις για τη βελτίωση της 
εφαρμογής στην παρούσα περίοδο προγραμματισμού, καθώς και για τη μετά το 2013 
αρχιτεκτονική της πολιτικής.

Υπόθεση εργασίας

Ο εισηγητής δηλώνει στην υπόθεση εργασίας του ότι η πολιτική συνοχής συνεχίζει να είναι 
συνεπής με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, εξασφαλίζοντας, στο ειδικό πλαίσιο της 
κρίσης, μια μικρή αλλά ενθαρρυντική βελτίωση στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον με 
εγγενή ανομοιογένεια στο επίπεδο των χωρών.

Εν τούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια σε συγκεκριμένες 
περιοχές, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της απόδοσης της εφαρμογής, χωρίς υπερβολικές 
καθυστερήσεις, με μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και αύξηση των συνεργειών με 
άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Προτεινόμενη διάρθρωση της έκθεσης

Η έκθεση θα περιστρέφεται γύρω από τους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο

2. Εφαρμογή

2.1. Πορεία της υλοποίησης των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών:

Σε κάθε κατευθυντήρια γραμμή θα συζητηθούν διάφορα θέματα των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών (ΚΣΚΓ). Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνουν τομείς 
προτεραιότητας ή κατηγορίες επενδύσεων καλύπτονται καταλλήλως από μία από τις 
ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

α) Κατευθυντήρια Γραμμή: Ελκυστικές περιοχές για επενδύσεις και εργασία
β) Κατευθυντήρια Γραμμή: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο 

την ανάπτυξη
γ) Κατευθυντήρια Γραμμή: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
δ) Εδαφική διάσταση

2.2. Πορεία της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας ανά στόχο
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α) Σύγκλιση
β) Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
γ) Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3. Προκλήσεις εφαρμογής

Μερικά από τα κύρια προβλήματα είναι τα ακόλουθα: η χρήση μιας ελάχιστης δέσμης 
βασικών δεικτών, οι καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα θέματα κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως είναι ο σιδηροδρομικός τομέας, η σύγκριση και 
ομαδοποίηση των δεδομένων που παρέχοντα από τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ.

4. Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα νέα κράτη μέλη.

5. Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

6. Δημιουργία συνεργειών και αποφυγή του κατακερματισμού κατά τομείς των 
πιστώσεων για την περιφερειακή πολιτική

7. Παρακολούθηση και αξιολόγηση

8. Ορθές πρακτικές

9. Συμπεράσματα και συστάσεις για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού

Μεθοδολογία εργασίας και διαδικασία

Το παρόν έγγραφο εργασίας θα συμβάλει στην έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με τα μέλη 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς τούτο, το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει 
μόνο την αρχική θέση του εισηγητή, η οποία θα αναπτυχθεί λεπτομερώς στο σχέδιο έκθεσης.

Ο εισηγητής προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και με τους 
συντάκτες των γνωμοδοτήσεων που θα εκδοθούν για τη συγκεκριμένη έκθεση REGI. (Οι 
Επιτροπές Προϋπολογισμών, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισαν να 
συντάξουν γνωμοδότηση).

Επιπλέον, όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καλούνται να εκθέσουν τις 
απόψεις τους κατά της διάρκεια της συζήτησης, προκειμένου το σχέδιο έκθεσης να 
εμπλουτιστεί με εποικοδομητικές ιδέες.


