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Ένας στόχος: συνοχή, μία δέσμη μέσων για την επίτευξή της

Για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, το άρθρο
175 της ΣΛΕΕ προβλέπει την κοινή δράση των Διαρθρωτικών Ταμείων (εξετάζονται ενιαία 
χωρίς κανέναν διαχωρισμό: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τον συντονισμό της συνδρομής 
μεταξύ των Ταμείων αυτών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, καθώς και του 
Ταμείου Συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του κανονισμού (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 Συνοχής1.

Στις 14 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο τόνισε στα συμπεράσματά του σχετικά με τη στρατηγική 
έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής που εξέδωσε η 
Επιτροπή την «πραγματική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από μία στρατηγική 
προσέγγιση και από κοινούς κανόνες εφαρμογής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο 
γενικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής».

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 25ης-26ης Μαρτίου 2010, διαπίστωσε ότι όλες οι 
κοινές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, πρέπει να υποστηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στο έγγραφό για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή δεσμεύεται να κινητοποιήσει τα 
χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ (αγροτική ανάπτυξη, Διαρθρωτικά Ταμεία, προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης, ΔΕΔ, ΕΤΕ) ως μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής χρηματοδότησης 
που συνδυάζει τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και από τους εθνικούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης, στο πλαίσιο μίας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες2

της στρατηγικής, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για συνοχή μεταξύ πολιτικών 
και μέσων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ3 της 
19ης Οκτωβρίου επισημαίνει τα αποτελέσματα της ευρείας δημόσιας διαβούλευσης όπου 
ζητήθηκε αύξηση του συντονισμού για την επίτευξη συνεργειών και τη διασφάλιση 
συνοχής.

Συντονισμός των ταμείων, οι μέχρι σήμερα επιδόσεις

Όσον αφορά το ΕΚΤ, η εμπειρία καταδεικνύει ότι η χρηματοδότηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων (καινοτομία, έρευνα, ΜΜΕ, περιβάλλον κ.λπ.) από το ΕΤΠΑ μπορεί να 
είναι πιο αποτελεσματική εάν συνοδεύεται από στενό συντονισμό και εάν ενσωματωθεί στις 

                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
2 Βλ. την εμβληματική πρωτοβουλία με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους».
3 COM(2010) 700.
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δράσεις που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο ταμείο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι 
η επιτυχία των περισσότερων προγραμμάτων και μέτρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 
επιτυχή συνδυασμό αρκετών παραγόντων, μεταξύ των οποίων η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι 
υψίστης σημασίας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και των δύο 
Διαρθρωτικών Ταμείων συνδέεται με την πρόοδο ως προς την επίτευξη συνέργειας μεταξύ 
οικονομικής και κοινωνικής παρέμβασης.

Η μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 
οδήγησε στον διαχωρισμό του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το γενικό πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων. Υπογραμμίστηκε ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν πρέπει να οδηγήσει 
στην επικάλυψη ή την παράλειψη στόχων, και ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης πρέπει να 
διασφαλίζονται τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, αλλά διαπιστώνονται 
αντικρουόμενα στοιχεία στην πράξη. Η αποδοτικότητα των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης 
απαιτεί στενό συντονισμό με την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και των μέσων 
περιφερειακής πολιτικής εξίσου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένει 
σταθερά στην ανάγκη για στενή παρακολούθηση του διαχωρισμού της αγροτικής ανάπτυξης 
από την πολιτική συνοχής προκειμένου να αξιολογηθεί ο πραγματικός της αντίκτυπος στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα αποτελέσματα του διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ από τον 
τομέα της πολιτικής συνοχής πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά.

Οι κανόνες διασταυρούμενης χρηματοδότησης4 δεν αποδείχτηκαν αποτελεσματικός τρόπος 
συντονισμού και συνέβαλαν στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης των ταμείων. Πρέπει να 
αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στοιχείων σχετικά με τη 
χρήση και τις επιπτώσεις τους.

 Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση σε αστικά ζητήματα και στον ρόλο των πόλεων 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής δημιουργεί φόβους σε αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη 
μήπως, ως αποτέλεσμα, επέλθει μια μη ισόρροπη ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών 
περιοχών, και ως εκ τούτου ζητούν τη δημιουργία πραγματικών και αποτελεσματικών 
δεσμών υπαίθρου-πόλεων.

Η έκκληση για μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων, αφενός, και για την καλλιέργεια 
μιας νοοτροπίας διοίκησης που θα προωθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση και την 
απλούστευση της διαχείρισης των ταμείων, αφετέρου, δεν διατυπώνεται για πρώτη φορά. 
Στον τομέα των συνεργειών μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων, του 7ου προγράμματος 
πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, και του 
προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εμμένει στην ανάγκη να αποφευχθεί η υψηλή συγκέντρωση ικανοτήτων σε 
οικονομικές συσπειρώσεις και στις κορυφαίες περιφέρειες της ΕΕ, εκφράζοντας τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συνέργειες στον τομέα της χρηματοδότησης δεν έχουν 
γίνει ακόμη ευρέως γνωστές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πραγματικές συνέργειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
οργανωτική και στρατηγική ικανότητα των δικαιούχων να συνδυάζουν υποστήριξη από 
διαφορετικά μέσα της ΕΕ5, και τα κράτη μέλη πρέπει να αναζητήσουν πιο αποτελεσματικά 

                                               
4 Βλέπε άρθρο 34, παράγραφος 2 του γενικού κανονισμού.
5 Στο πλαίσιο αυτό, βλ. το ψήφισμα του ΕΚ της 20ής Μαΐου 2010 (P7_TA(2010)0189).
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συνέργειες ανάμεσα στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και στις άλλες πηγές 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης6.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επιπλέον, σε προγενέστερο στάδιο υλοποίησης της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης των διάφορων ταμείων της ΕΕ - του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταμείου Συνοχής 
και του ΕΓΤΑΑ7.

Ο χρόνος και ο τόπος για μεγαλύτερο συντονισμό και συνέργειες

Το σκεπτικό να επιχειρηθεί μεγαλύτερος συντονισμός των προσπαθειών από τα ταμεία και τα 
προγράμματα της ΕΕ πηγάζει κυρίως από τη μετά την κρίση εποχή στην οποία έχει εισέλθει η 
Ευρώπη. Είναι σαφές ότι κατά τα προσεχή έτη η ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών θα μας αναγκάσει να γίνουμε πιο καινοτόμοι και να αναζητήσουμε 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαθέσιμης χρηματοδότησης8. Και όπως έχουν 
αναγνωρίσει πολλοί, τώρα είναι η ευκαιρία.

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 14ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική 
έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής που εξέδωσε η 
Επιτροπή, τόνισε «την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω ο συντονισμός της πολιτικής 
συνοχής και άλλων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών, όπου είναι απαραίτητο προκειμένου 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη κοινών στόχων με κοινό συντονισμένο 
τρόπο».

Σε μια επιστολή που απηύθυναν στον Πρόεδρο Barroso, οι αρμόδιοι Επίτροποι για θέματα 
περιφερειακής πολιτικής, για θέματα ναυτιλιακών υποθέσεων και αλιείας, για θέματα 
απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, και για θέματα γεωργίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης αναγνώρισαν ομόφωνα «την ανάγκη να ενισχυθεί η ενσωμάτωση 
των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ για να υλοποιηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη που πρέπει να επιτύχει η Ένωση». Στην επιστολή αυτή, οι Επίτροποι 
προτείνουν σαφώς την «κατάρτιση ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για 
το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), για 
την περίοδο μετά το 2013». Αυτή η προσέγγιση θα βελτιώσει τον πιο διαιρεμένο μέχρι 
σήμερα στρατηγικό σχεδιασμό, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον κατακερματισμό 
μέσων και πολιτικών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ της 
19ης Οκτωβρίου ορίζει για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια συντονισμένη 
προσέγγιση όχι μόνο για τα μέσα της πολιτικής συνοχής, αλλά και για άλλα προγράμματα 
της ΕΕ για την έρευνα, την καινοτομία, τη δια βίου μάθηση και τα δίκτυα. Προτείνει ένα 

                                               
6 Βλ. τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (P6_TA(2009)0124), σημείο 17, 
και της 21ης Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 10), σημείο 1.
7 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008, σημείο 4.
8 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αναφέρει σαφώς πως «για να αποφέρουν οφέλη οι συνεισφορές των κρατών 
μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η μελλοντική γενεά δημοσιονομικών προγραμμάτων θα πρέπει να 
επανεξεταστεί κατά τρόπο ώστε η αποτελεσματικότητα να περάσει στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης», 
στην ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2010)0700), σημείο 4, 
εισαγωγή, σ. 20.
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κοινό στρατηγικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερος συντονισμός. 
Επιπλέον, ο συντονισμός θα ενισχυθεί στο επίπεδο των κρατών μελών μέσω μιας σύμβασης 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Η ίδια προσέγγιση 
προτάθηκε από την Επιτροπή στην 5η έκθεσή της για τη συνοχή9.

Το Κοινοβούλιο εμμένει σταθερά σε αρκετά ψηφίσματά του ότι «χρειάζονται συνέργειες 
και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών για την 
επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο» και ότι «πρέπει να υπάρξει δέσμευση για μια ενιαία, ευέλικτη πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ»10. Η εστίαση στην κοινή δράση των ταμείων σε περιφερειακό ή/και τοπικό 
επίπεδο ενισχύει την προστιθέμενη αξία τους και επιτρέπει στους τοπικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς να προσαρμόζουν συγκεκριμένες δράσεις στις πραγματικές οικονομικές και 
κοινωνικές ανάγκες, και κατά συνέπεια στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε συγκεκριμένη 
περιφέρεια στον τομέα της απασχόλησης (στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακά 
σχέδια με τοπική διάσταση κ.λπ.).

Ναι στις συνέργειες, αλλά πώς;

Σημαντικά στοιχεία για τον συντονισμό υφίστανται ήδη, αλλά μπορούν να ενισχυθούν 
περαιτέρω προς όφελος μεγαλύτερων συνεργειών. Η διαχείριση των μέσων της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) γίνεται σε ένα κοινό πλαίσιο που 
εκτείνεται από τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές έως τις πληρωμές και την υποβολή 
εκθέσεων. Εντούτοις, αυτό δεν αρκεί. Ο συντονισμός μπορεί να ενισχυθεί μεταξύ των μέσων 
της πολιτικής συνοχής και πέραν αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς στόχους όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, το 
πλαίσιο συντονισμού πρέπει να περιλαμβάνει τις δράσεις που καλύπτονται σήμερα από το 
Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ. Επίσης, σύνδεσμοι και 
μηχανισμοί συντονισμού πρέπει να συνδέονται με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως προγράμματα για 
την έρευνα, την καινοτομία, τη δια βίου μάθηση και τα δίκτυα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού και εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους 
τομείς πολιτικής, για παράδειγμα σε ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, ή μπορεί να 
περιλαμβάνει αρκετούς τομείς πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσει μεμονωμένα σύνθετα 
προβλήματα (π.χ. η στρατηγική ΕΕ 2020). Το πλεονέκτημα του ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
βρίσκεται στην άποψη ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε σύνθετα προβλήματα όταν τα 
προσεγγίζουμε μόνο από μία πλευρά – η ανεργία δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με κατάρτιση 
των ανέργων, πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως 
στήριξη των ΜΜΕ, της έναρξης επιχειρήσεων κ.λπ. Εάν μια χώρα/περιφέρεια είναι 
υπανάπτυκτη και ο στόχος είναι να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος, τότε η εφαρμογή 
τομεακών πολιτικών των οποίων η διαχείριση γίνεται χωριστά, όπως υποδομές για τις 
μεταφορές και το περιβάλλον, δεν πρόκειται να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στη 
συνολική ανάπτυξη της εν λόγω χώρας/περιφέρειας11. Μια κατακερματισμένη προσέγγιση 
μπορεί να οδηγήσει σε επικαλυπτόμενες ή ακόμη και αντικρουόμενες πολιτικές, αντιφατικές 
                                               
9 «Επενδύοντας στο μέλλον της Ευρώπης, πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος 2010.
10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 (TA(2009)0163).
11 Δημοσίευση ΟΟΣΑ, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth, (Οι περιφέρειες 
έχουν σημασία: οικονομική ανάκαμψη, καινοτομία και αειφόρος ανάπτυξη), 2009, σ. 125.
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δημόσιες ενέργειες και σε επικάλυψη πόρων, κάτι που έχει συνέπειες και στην περιφερειακή 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών και στον εθνικό αντίκτυπό τους12.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, αυτό σημαίνει ότι το τρέχον σύστημα σχεδιασμού 
και εφαρμογής που συγκεντρώνει πολιτικές (και τη χρηματοδότησή τους) για την ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, την ανάπτυξη υποδομών 
κ.λπ. εξυπηρετεί τον σκοπό της κάλυψης του χαμένου εδάφους από τις περιφέρειες που 
λαμβάνουν ενίσχυση. Κάθε μία από τις πολιτικές αυτές χωριστά θα επιτύγχανε λιγότερα 
αποτελέσματα από αυτά που επιτυγχάνουν επί του παρόντος από κοινού μέσα σε ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού και εφαρμογής. Η κοινή διαχείριση του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και η καλύτερη 
επανενσωμάτωσή τους στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Αλιείας είναι καίριας σημασίας για την ελευθέρωση του δυναμικού των περιφερειών 
που υστερούν.
Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα τα προβλήματα. 
Αντιθέτως, απαιτούν στενό στρατηγικό συντονισμό μεταξύ των μέσων, των πολιτικών και 
των φορέων προκειμένου να δημιουργούνται προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και 
προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με τοπική διάσταση13.

Στην προαναφερθείσα κοινή επιστολή τους, οι τέσσερις Επίτροποι πρότειναν ένα σημαντικό 
επιπλέον βήμα με τη μορφή ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου, που πρέπει να συμπληρωθεί 
στο επίπεδο της εφαρμογής από ένα κοινό νομικό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει μια κοινή 
δέσμη κανόνων.

Προκειμένου να επιτευχθούν μέγιστα αποτελέσματα, πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε 
όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής, από τον στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και 
τις πληρωμές έως την περάτωση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση.

Εντός των μέσων της πολιτικής συνοχής, πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το 
πρότυπο του ενός γενικού κανονισμού (διαχείριση, επιλεξιμότητα, έλεγχος και κανόνες 
αναφοράς) και των σύντομων ειδικών κανονισμών για τα ταμεία που εκφράζουν τους 
ειδικότερους στόχους πολιτικής των ειδικών ταμείων. Το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ πρέπει να 
επανενσωματωθούν στο πλαίσιο αυτό, όπως συνέβη την περίοδο 2000-2006. Επιπλέον, 
υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για τη θέσπιση ενός μηχανισμού συντονισμού μεταξύ του 
7ου και του 8ου προγράμματος πλαισίου και του ΕΤΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απαραίτητη χρηματοδότηση για βασικές υποδομές έρευνας και ανάπτυξης.

Ο στενός συντονισμός μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ είναι 
επίσης απαραίτητος για την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ο περαιτέρω συντονισμός παρέχει επίσης ευκαιρίες για καλύτερες ιδέες μέσω των 
δυνατοτήτων απλούστευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιοι κανόνες και ο κοινός στρατηγικός 

                                               
12 Ό.π.
13 Μελέτη-εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο EDORA - Ευρωπαϊκές ευκαιρίες ανάπτυξης για αγροτικές περιοχές, που 
διεξήχθη στο πλαίσιο του ESPON 2013, Ιούλιος 2010, Μέρος Β, σ. 48.
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σχεδιασμός αποτελούν ήδη σημαντικές απλουστεύσεις.

Συμπέρασμα

Η ΕΕ παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής πέραν των 
εθνικών συνόρων. Αυτό υπήρχε ήδη από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς και την κατάρτιση 
της πολιτικής συνοχής και συνέβαλε στην ανάπτυξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
στην ΕΕ επί δεκαετίες με αδιαμφισβήτητη επιτυχία.

Η τρέχουσα συγκυρία, η οποία είναι σύνθετη καθώς ανακάμπτουμε αργά από τα 
αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, μας παρέχει μια ευκαιρία να 
αξιοποιήσουμε τον χρόνο των επικείμενων διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ ώστε να 
επιτύχουμε μεγαλύτερες συνέργειες από τα ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ 
εφαρμόζοντας έναν ακόμη πιο μακρόπνοο μηχανισμό συντονισμού. Αυτός θα πρέπει να 
συμπεριλάβει ένα νέο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού για τις τρέχουσες στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές μέσω της θέσπισης ενός ενιαίου στρατηγικού πλαισίου και της 
συμπλήρωσης του γενικού πλαισίου για τα μέσα πολιτικής συνοχής της ΕΕ με επιπλέον 
δεσμούς με άλλα προγράμματα που αφορούν την ΕΕ.


