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Εισαγωγή

Στο παρόν έγγραφο εργασίας παρουσιάζονται εν συντομία ο σκοπός και το εύρος της έκθεσης 
πρωτοβουλίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο εισηγητής αναλύει τις βασικότερες διαπιστώσεις και 
προτάσεις της Επιτροπής, διατυπώνει προσωρινές κατευθύνσεις και σκιαγραφεί τα 
βασικότερα ζητήματα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της έκθεσης. 

Η επόμενη έκθεση του Κοινοβουλίου θα έχει βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση των 
κυριότερων διαπιστώσεων που προκύπτουν από τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με 
την πέμπτη έκθεση για τη συνοχή από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου και τη διατύπωση των 
δικών του συστάσεων με αναφορά στο μέλλον. Η έκθεση που πρόκειται να εκπονηθεί με 
βάση το παρόν έγγραφο εργασίας διατυπώνει επομένως συγκεκριμένες συστάσεις για τους 
κανονισμούς σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία μέχρι το 2013 και εξετάζει τις αντίστοιχες 
συνέπειες για τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές. 

Βάση της έκθεσης αποτελούν πρωτίστως τα εξής δύο έγγραφα:
 η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο "Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής" (στο 
εξής τα συμπεράσματα)

 το έγγραφο βάσης "Επενδύοντας στο μέλλον της Ευρώπης: πέμπτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή" (στο εξής η πέμπτη έκθεση για τη 
συνοχή).

Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής (συμπεράσματα):

Τα συμπεράσματα συνιστούν το σημείο αφετηρίας για τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία 
έχει εν τω μεταξύ εξελιχθεί επί τη βάσει της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή και θα 
κορυφωθεί κατά το πέμπτο φόρουμ για τη συνοχή την 31η Ιανουαρίου και την 1η 
Φεβρουαρίου 2011. 

Ήδη από την αρχή η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πολιτική για τη συνοχή έχει συμβάλει 
σημαντικά στην εξάπλωση της ανάπτυξης και της ευημερίας σε ολόκληρη την Ένωση. Με 
αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν οι κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες θα είχαν αλλιώς 
οξυνθεί. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα σαφές, αν λάβει κανείς υπόψη του τις διαρκείς 
επιπτώσεις της κρίσης.

Η πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να εξακολουθήσει να παίζει σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς σημαντικό ρόλο, για να επιτευχθεί η μεγέθυνση και ταυτόχρονα να προωθηθεί μια
ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης και των περιφερειών της. Στα συμπεράσματα γίνεται 
αναφορά στην ανάγκη κοινών προσπαθειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επιπλέον οι διαρκώς αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις και η ανάγκη να 
χρησιμοποιείται κάθε ευρώ από τις δημόσιες δαπάνες κατά τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο 
θα απαιτούσαν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στην πολιτική για τη συνοχή.

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2010, με τη 
βοήθεια της οποίας η ΕΕ πρόκειται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις απαιτητικές προκλήσεις 
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του 21ου αιώνα, είναι μια σημαντική προσπάθεια αμοιβαίας εναρμόνισης των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναρμόνιση εξυπηρετεί την επίτευξη των κοινών στόχων για μια 
έξυπνη, διαρκή και ολοκληρωμένη μεγέθυνση. 

Ποιος είναι ο δέων καθορισμός των τριών διαστάσεων της μεγέθυνσης στην οποία παραπέμπει
ρητά η στρατηγική "Ευρώπη 2020" και για την οποία η πολιτική συνοχής έχει μεγάλη σημασία; 
Πώς μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον είναι δυνατός ένας τέτοιος καθορισμός, και ποιο 
συγκεκριμένο ρόλο θα παίξει σε αυτή τη διαδικασία η πολιτική για τη συνοχή;

Ανάμεσα στην πολιτική για τη συνοχή και τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" υπάρχει 
αναμφίβολα στενή σχέση. Αυτή η σύνδεση προσφέρει μια αληθινή ευκαιρία να στηριχθούν 
περαιτέρω οι προσπάθειες των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης να φθάσουν τις 
πλουσιότερες και να εξελιχθεί η πολιτική για τη συνοχή σε ένα σημαντικό κινητήρα 
ανάπτυξης για το σύνολο της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η 
πολιτική για τη συνοχή είναι ήδη η πολιτική που διαθέτει τις καλύτερες και πλέον 
υλοποιήσιμες προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε επιτυχημένο μέσο υλοποίησης των στόχων 
της ενωσιακής στρατηγικής έως το 2020.

Ως βασικότερα στοιχεία αναφέρονται στα συμπεράσματα: η επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία
σε επίπεδο ΕΕ, η διεύθυνση της πολιτικής για τη συνοχή, ο εξορθολογισμός και η 
απλοποίηση των διαδικασιών της πολιτικής για τη συνοχή και εν τέλει η διάρθρωση της 
πολιτικής για τη συνοχή. Καθένα από αυτά τα στοιχεία συνιστά ένα βασικό πυλώνα της 
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή και θα αντιμετωπιστεί επομένως ξεχωριστά τόσο στο 
προκείμενο έγγραφο εργασίας όσο και στην έκθεση που πρόκειται να βασιστεί επ’ αυτού. 

Σχετικά με το περιεχόμενο της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή

Στην ακόλουθη σύντομη εισαγωγή στα βασικά κεφάλαια ο εισηγητής παρουσιάζει μερικά 
από τα ζητήματα περιεχομένου που αναφέρθηκαν στην αρχή, συνοψίζει σημαντικές ή 
αμφιλεγόμενες διαπιστώσεις και αξιολογεί τα πρώτα αποτελέσματα της έκθεσης. 

I. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση και τάσεις 

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και σύγκλιση 

Ενώ οι περιφερειακές ανισότητες έχουν μειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ενδιαφέρουσα
είναι και η διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης παρατηρείται εξάπλωση 
των θετικών παραμέτρων, η δε οικονομική δραστηριότητα ξεκινώντας από τις αστικές 
περιοχές καλύπτει και τις λιγότερο ανεπτυγμένες συχνά μάλιστα και τις αγροτικές περιοχές.

Ο εισηγητής τονίζει ότι ως σημαντικότερη πηγή μεγέθυνσης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ 
εντοπιζόταν μία άνοδος της παραγωγικότητας, η οποία με την ευρύτερη έννοια 
συνδεόταν με τις καινοτομίες ή/και γινόταν εφικτή μέσω μιας αναδιάρθρωσης της 
απασχόλησης προς όφελος των νέων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Δυστυχώς η 
Επιτροπή παραγνωρίζει στην ανάλυσή της τα ερεθίσματα της εσωτερικής αγοράς, τα οποία 
έχουν θεμελιωδώς αποφασιστική σημασία για μια θετική περιφερειακή ανάπτυξη. Η 
ολοκλήρωση της απεριόριστης διακίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών και η ελεύθερη 
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κυκλοφορία των εργαζομένων είναι κατά την άποψη του εισηγητή η αποτελεσματικότερη 
περιφερειακή πολιτική και συνεισφέρει ήδη βαθμηδόν στην υπέρβαση των περιφερειακών 
ανισοτήτων ως προς την ανάπτυξη. Η πολιτική για τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική 
εξασφαλίζουν επιπρόσθετα ερεθίσματα για τις περιφέρειες από την άποψη της 
πανευρωπαϊκής στοχοθεσίας και περιορίζει τις περιφερειακές ανισότητες. 

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τη δημιουργία ενός νέου συνθετικού δείκτη για το καινοτομικό
δυναμικό εκ μέρους της ΓΔ Περιφερειών καθώς και τα συμπεράσματα από το νέο δείκτη για
την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών (2010) και υπογραμμίζει ότι κατά την εξέλιξη των
περιφερειών μπορούν να αλλάξουν και οι πιστώσεις με τις οποίες οι τελευταίες μπορούν να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ο εισηγητής ανησυχεί με το σχόλιο της Επιτροπής, ότι μόνο κάθε δέκατη περιφέρεια έχει 
επιτύχει το στόχο της στρατηγικής "ΕΕ 2020", να επενδύει το 3% του ΑΕγχΠ σε Ε&Α. Αυτός 
ο στόχος, όπως ακριβώς και άλλοι ποσοτικοί στόχοι της στρατηγικής "ΕΕ 2020", μπορεί να 
ισχύει μόνο για την ΕΕ ως σύνολο, εξού και η παραδοχή ότι λόγω των διαφορετικών 
περιφερειακών δομών δεν είναι δυνατό να γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο επενδύσεις σε Ε&Α 
και σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ούτε και είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο.

Από αυτή την άποψη, το επίπεδο εκπαίδευσης και το ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν όντως 
αντιμετωπιστεί ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες μεγέθυνσης, πράγμα όμως που
δεν απαιτεί αναγκαστικά και ίση κατανομή των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από 
την ανάλυση προκύπτει ότι οι επενδύσεις σε καινοτομία και εκπαίδευση μπορούν να 
προαγάγουν τη μεγέθυνση, ωστόσο τούτο θα συμβεί μόνο όταν οι αντίστοιχες υποδομές 
(ευρυζωνικό διαδίκτυο, ενέργεια) και τα αντίστοιχα ιδρύματα (ισόρροπο μείγμα δημόσιων 
επενδύσεων και ενοποίηση δημοσιονομικών πολιτικών στα μακροοικονομικά μέτρα, 
υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης, διασυνοριακή μάθηση) υπάρχουν, ώστε να απαιτείται 
επειγόντως μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων. 

Η πυκνότητα του δικτύου αυτοκινητοδρόμων και η ποιότητα του οδικού δικτύου 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές εντός της ΕΕ, ενώ όσον αφορά τις προσβάσεις στα 
δώδεκα νέα κράτη μέλη της ΕΕ η γενική εικόνα είναι αρνητικότερη. Ως προς τη σύνδεση 
αστικών κέντρων μέσω του οδικού δικτύου και τη διασφάλιση μεταφορικών συνδέσεων 
υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των 15 παλαιών και των 12 νέων κρατών μελών. Τόσο 
τα οδικά όσο και τα σιδηροδρομικά δίκτυα απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε πολλές 
περιφέρειες των 12 νέων κρατών μελών, ώστε να επιτευχθεί ένα επίπεδο ευημερίας 
συγκρίσιμο με αυτό των 15 παλαιών κρατών μελών. Ο εισηγητής επισημαίνει ωστόσο και τα 
ελλείμματα στις μεταφορικές υποδομές μεγάλης κλίμακας και των παλαιών κρατών μελών 
και την έλλειψη μιας ανάλυσης της σημασίας των διακρατικών μεταφορικών δικτύων για την 
περιφερειακή οικονομία. Όσον αφορά την ενέργεια είναι πρωταρχικής σημασίας η αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης, η ενίσχυση της χρήσης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο δεν υπάρχουν καθόλου κατευθύνσεις ως προς το πώς 
να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για την αξιολόγηση των ενεργειακών υποδομών 
στις μειονεκτούσες περιφέρειες. 
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Βελτίωση της ευημερίας και καταπολέμηση του αποκλεισμού

Οι δημογραφικές τάσεις εντός της ΕΕ εμπεριέχουν σημαντικές ενδείξεις αύξησης του 
ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες 
στην αγορά εργασίας και τη ζήτηση υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Υπάρχουν σαφείς 
περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την ευημερία των ανθρώπων, δεδομένου ότι όσον 
αφορά το προσδόκιμο ζωής και τη θνησιμότητα από καρκίνο και καρδιακά νοσήματα 
παρατηρείται σοβαρό χάσμα. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές, και ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη, η πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες είναι γενικά 
δυσκολότερη. Το παρόν κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τις τάσεις στην αγορά εργασίας και 
εξετάζει τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης, την οποία ορισμένα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν με ποσοστό ανεργίας περίπου 20%.

Όσον αφορά τους σχετικούς με τη φτώχεια και τον αποκλεισμό παράγοντες, το ποσοστό του
πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, αν και
πολλά από τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπόρεσαν να
παρουσιάσουν αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών πριν από την κρίση. 
Η ενεργός καταπολέμηση της φτώχειας σημαίνει πρωτίστως να καταστεί ευκολότερη η
ευρεία πρόσβαση στην κατάρτιση, στην αγορά εργασίας και σε υπηρεσίες υγείας.

Βελτίωση της οικολογικής βιωσιμότητας

Οι αρχές με μια ενεργό περιβαλλοντική πολιτική που θα αντιμετωπίζει και την αλλαγή του
κλίματος θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του τομέα
μεταφορών και κτηριακών υποδομών, μπορούν δε εν προκειμένω να ενθαρρύνουν και
ιδιωτικές επενδύσεις. Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας, αν και το σχετικό δυναμικό από περιφέρεια σε 
περιφέρεια διαφέρει ως προς το μέγεθος. Αποδοτικότερη θα είναι η ανάπτυξη των υποδομών
ηλιακής ενέργειας στη Νότια Ευρώπη· αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας θα είναι 
οικολογικά και οικονομικά σκόπιμη πρωτίστως στις ακτές του Ατλαντικού και της Βόρειας 
Θάλασσας . 

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πολλές περιφέρειες μπόρεσαν να πληρώσουν τους όρους των
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κατευθύνσεων μεταξύ άλλων χάρη στην πολιτική για τη
συνοχή, απομένει ακόμη να γίνουν πολλά στον τομέα της οικονομίας των αποβλήτων και της
επεξεργασίας των δημοτικών λυμάτων. Εκτός αυτού πρέπει ακόμα να παρατηρηθεί ότι οι 
επενδύσεις έχουν μέχρι τώρα γίνει χωρίς σαφή σχεδιασμό μακρόπνοης χρηματοδότησης. Ο 
μακρόπνοος σχεδιασμός πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί ρεαλιστικότερα. Ο εισηγητής θέλει να 
εξετάσει πώς μπορούν να προσδιοριστούν τομείς οι οποίοι αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και να εξασφαλιστούν αντίστοιχα μεταρρυθμιστικά κίνητρα κατά τον επωφελέστερο 
δυνατό τρόπο. 

Παρ’ όλο που πολλές πόλεις εξακολουθούν να υφίστανται κακής ποιότητας αέρα, η ζωή στην
πόλη συνδέεται με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για τις μετακινήσεις και μικρότερη
σφράγιση του εδάφους, πράγμα που ωστόσο ισχύει μάλλον για συμπαγείς πόλεις παρά για
πόλεις με μεγαλύτερη εξάπλωση. 
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II. Η πολιτική των κρατών μελών και η συνοχή 

Οι στόχοι της στρατηγικής "ΕΕ 2020" μπορούν να επιτευχθούν, όταν οι περιφερειακές, 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές εναρμονιστούν μεταξύ τους, ενώ διατηρείται η ιδιαίτερη 
ευθύνη που φέρουν τα διάφορα επίπεδα εξουσίας. Η απαίτηση για συντονισμό στην πολιτική 
των κρατών μελών με σκοπό τη συνοχή κατοχυρώνεται και στο άρθρο 175 ΣΕΚ. Ο εισηγητής
επιδοκιμάζει την ανάλυση των βασικών διαφορών σχετικά με τις κρατικές δαπάνες και την 
ένταξη των τοπικών και περιφερειακών θεσμών στις δημόσιες επενδυτικές δραστηριότητες. 
Ιδιαίτερα σχετική με όλα αυτά είναι η ανάλυση των δημόσιων επενδύσεων στο επίπεδο 
NUTS-II και η συμβολή τους στην πολιτική για τη συνοχή (για πρώτη φορά παρουσιάζεται 
τόσο λεπτομερώς). 

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη επικεντρώνονταν στην υπέρβαση των περιφερειακών διαφορών, 
ορισμένα άλλα εστίαζαν την προσοχή τους στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Ανεξαρτήτως 
της επιλεγόμενης προσεγγίσεως, αυξανόμενη αξία αποδίδεται στο ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας, και όχι 
μόνο στην αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων μιας περιφέρειας. 

Περίπου τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ από
τις τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, πράγμα που καθιστά για άλλη μια φορά 
σαφές πόσο αποφασιστική είναι η συμβολή των τοπικών και περιφερειακών θεσμών στους 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και στη στρατηγική "Ευρώπη 2020". Ωστόσο στην 
αποκέντρωση των δαπανών δεν καθίσταται σαφές ποια εξουσία έχουν οι αρχές για αυτές 
τις δαπάνες. 

Μεταξύ των δημόσιων επενδύσεων και των επιδιωκόμενων ρυθμών μεγέθυνσης 
διαπιστώθηκε μια αμοιβαία σχέση, δηλαδή σύγκλιση. Επομένως το κέντρο βάρους στις
δημόσιες επενδύσεις και την πολιτική για τη συνοχή μπορεί μελλοντικά να τοποθετείται στις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ανησυχητικό είναι ότι η άνοδος των δημόσιων χρεών 
εξαιτίας της κρίσης θα φρενάρει τις δημόσιες επενδυτικές δραστηριότητες στα περισσότερα 
κράτη μέλη. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη σημασία των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για τις 
περιφέρειες, πράγμα που ήδη επιβεβαιώνεται σαφώς στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των 
μέτρων ανάκαμψης. Από την άποψη της Επιτροπής η ανακύπτουσα αύξηση χρεών μπορεί να 
καταστήσει αναγκαία μια επανεξέταση των κανόνων συγχρηματοδότησης. Σε αυτές θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν κατά την άποψη του εισηγητή και μέτρα ελάφρυνσης για την 
ενεργοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντικτύπος της πολιτικής για τη συνοχή είναι αναγκαίες
διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται με σχετικά βραδείς και άνισους ρυθμούς. Ιδιαίτερη 
σημασία για τη συνοχή έχουν οι τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας
(Ε&Α&Κ), το περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, η εσωτερική αγορά και ο 
ανταγωνισμός, η ατζέντα για καλύτερη νομοθεσία και η αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο 
ο εισηγητής συγχαίρει τα κράτη μέλη που αποφάσισαν ένα συνεκτικότερο και συνθετότερο 
μείγμα πολιτικής για τον τομέα Ε&Α&Κ, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη επιρροή στην 
πολιτική για τη συνοχή. Διαπιστώνεται πρόοδος στον εκσυγχρονισμό της ανώτερης 
εκπαίδευσης και στην προώθηση της ιδιωτικής οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ. Ωστόσο σε 
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όλους τους τομείς, ιδίως στην πολιτική ανταγωνισμού, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερα μέτρα. 

Προτείνεται να συνδεθεί στενότερα η πολιτική για τη συνοχή με τους μακροοικονομικούς 
στόχους, όπως τις διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις:

 Οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα μόνο για το ταμείο συνοχής 
πρέπει να επεκταθούν· 

 πρέπει να ελεγχθεί αν η δέσμη προϋποθέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τις διαρθρωτικές και θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την πολιτική για τη συνοχή. 

III. Άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και η συνοχή 

Η πέμπτη έκθεση για τη συνοχή παρουσιάζει μία θεμελιώδη και λεπτομερή εποπτεία πολλών 
ενωσιακών πολιτικών, οι οποίες συνοψίζονται με βάση την περιφερειακή τους διάσταση. Σε 
ορισμένους τομείς πολιτικής οι άνισες γεωγραφικές επιπτώσεις απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα 
για να κατανεμηθούν ισόρροπα οι δαπάνες και τα οφέλη. Ως εκ τούτου απαιτείται μια 
βαθύτερη συνείδηση σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές επιπτώσεις: οι εδαφικές επιπτώσεις 
πρέπει να κατηγοριοποιούνται θεματικά ήδη κατά το στάδιο διαμόρφωσης της πολιτικής, 
αλλιώς μπορεί να εκπονείται μία περιφερειακή εκτίμηση επιπτώσεων στην εκ των υστέρων 
εκτίμηση των αντίστοιχων μέτρων. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση να καταβάλει η Επιτροπή προσπάθειες για μεγαλύτερη
προβολή της περιφερειακής διάστασης στην εκτίμηση επιπτώσεών της και να αναπτύξουν τα
κράτη μέλη δικές τους προσεγγίσεις επ’ αυτού. Οι διαδικασίες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω, τα δε πορίσματα μιας μελέτης του ESPON σχετικά με τις 
επιπτώσεις συγκεκριμένων πολιτικών σε ορισμένες περιφέρειες πρέπει να αποτελούν τη βάση 
για την περαιτέρω λήψη μέτρων.

Ο εισηγητής επιβεβαιώνει επίσης ότι από την άποψη της στοχοθεσίας στον τομέα της 
συνοχής και της μεγέθυνσης είναι σημαντικό να συνδυαστούν οι βελτιώσεις των υποδομών 
με επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Είναι επίσης 
αναγκαίο να εναρμονιστούν τα προγράμματα Ε&Α, η πολιτική για τη συνοχή και τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στις περιφέρειες. Μόνο έτσι μπορεί η ΕΕ να δώσει 
κίνητρα καινοτομίας σε ευρύτερη κλίμακα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στοχοθεσίας. 

IV. Αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή 

Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της εκ των υστέρων εκτίμησης του χρονικού διαστήματος
2000-2006, στάθηκε δυνατό, χάρη στην πολιτική για τη συνοχή, να δημιουργηθούν ένα
εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης σε περιφέρειες του στόχου 1 στα 15 παλαιά κράτη μέλη 
και να αυξηθεί το ΑΕγχΠ κατά 10%. Περίπου δέκα εκατομμύρια άνθρωποι καταρτίζονται
ετησίως· πάνω από 23 εκατομμύρια άνθρωποι κατέστη δυνατό να απασχοληθούν στα 
συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων. Με βάση μακροοικονομικά μοντέλα 
εξομοίωσης προκύπτει τελικά ότι η πολιτική για τη συνοχή έχει αυξήσει το ΑΕγχΠ στην 
ΕΕ εν συνόλω. Στην παρούσα φάση σχεδιασμού του προγράμματος οι επενδύσεις που 
σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον τομέα των επιχειρήσεων και της 
καινοτομίας ανέρχονται σε περίπου 79 δισ. ευρώ, στον τομέα μεταφορών σε 76 δισ. ευρώ -
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κυρίως στα 12 νέα κράτη μέλη -, στον τομέα ανθρώπινου κεφαλαίου σε 68 δισ. ευρώ και 
στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας σε 62 δισ. ευρώ. 

Οι επενδύσεις σε οδικές κατασκευές στα 15 παλαιά κράτη μέλη ολοκληρώθηκαν εν
πολλοίς με επιτυχία και πρέπει πλέον να επικεντρωθούν σε φιλικότερες για το περιβάλλον
μορφές μεταφορών (σιδηρόδρομος, μεταφορές κοντινών αποστάσεων). Ο εισηγητής 
προτείνει επιπλέον να δοθεί προσοχή σε πανευρωπαϊκά σημαντικά μέτρα κατασκευής και 
επισκευής όπως της κάλυψης κενών, για παράδειγμα στον τομέα των οδικών και πλωτών 
μεταφορών, ενώ στα 12 νέα κράτη μέλη έχει προτεραιότητα η βελτίωση ολόκληρων 
μεταφορικών συνδέσεων. 

Αναλύθηκαν επίσης ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή στην ύπαιθρο, όπου 
διαπιστώθηκε ότι αυτή η πολιτική έχει συμβάλει στη βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
επομένως στη βελτίωση των συνθηκών ζωής καθώς και στην εξισορρόπηση της εδαφικής 
ανάπτυξης. 

Η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ήταν ο 
σημαντικότερος παράγοντας σε πολλά έργα, ο οποίος συνέβαλε στην επιτυχία τους και 
αποτέλεσε ουσιαστικό κέρδος για την πολιτική συνοχής. Σε σχέση με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης οι εκτιμήσεις κατέδειξαν ότι στο διάστημα 2000-2006 στα 15 παλαιά κράτη μέλη 
αναπτύχθηκε ενισχυμένη δράση, ενώ στα 10 νέα κράτη μέλη απαιτούνται ακόμα περαιτέρω 
ενέργειες. Γενικά η εταιρική σχέση στα ενωσιακά προγράμματα ήταν περισσότερο 
εμφανείς παρά στα προγράμματα των επιμέρους κρατών μελών. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διαχειριστικές δαπάνες της πολιτικής για τη συνοχή δεν είναι 
υψηλότερες από τις δαπάνες για τα προγράμματα χρηματοδότησης άλλων διεθνών 
οργανισμών, ενώ οι δαπάνες και οι ανάγκες σε προσωπικό στα επιμέρους κράτη μέλη 
εμφανίζουν διαφορές. Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων αυξάνει ελάχιστα το 
διαχειριστικό φόρτο , αν όμως οι εθνικές διατάξεις υπερβούν το μέτρο, η γραφειοκρατία 
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Παρουσιάστηκαν και άλλοι τομείς που χρήζουν βελτιώσεως. Έτσι μεταρρυθμίστηκε 
περαιτέρω η αδιαφοροποίητη εκχώρηση ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις και αναπτύχθηκε η 
τάση για διεύρυνση των προσφορών σε ειδικά χρηματοδοτικά μέσα (εκχώρηση δανείων, 
επισφαλή κεφάλαια, προώθηση δικτύων κ.λπ.). 

Η αξιολόγηση κατέδειξε επίσης ότι (σε όλους ουσιαστικά τους τομείς επενδύσεων) 
προβλήθηκε εσφαλμένα η διάθεση δαπανών και δόθηκε μικρότερη προσοχή στην
επίτευξη των στόχων που είχαν θέσει τα προγράμματα. Ο έλεγχος εστιάζεται καθ’
υπερβολήν στα εκ πρώτης όψεως αποτελέσματα (χιλιόμετρα κατασκευασμένου οδικού 
δικτύου, αριθμός μέτρων για τη μετεκπαίδευση) αλλά όχι στα επιθυμητά αποτελέσματα 
(συμβολή των νέων μεταφορικών οδών στην περιφερειακή ανάπτυξη, εξασφάλιση θέσεων 
απασχόλησης χάρη στα ιδρύματα κατάρτισης). Ως εκ τούτου μελλοντικά οι στόχοι πρέπει να 
διατυπώνονται σαφέστερα, να επικεντρώνονται σε λίγες προτεραιότητες και να είναι δυνατή 
η αξιολόγηση με βάση σαφή κριτήρια. 

Ειδικότερα, στην πέμπτη έκθεση για τη συνοχή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι 
εκτίμησης επιπτώσεων με βάση το αντίθετο του πραγματικού, αναλύσεις κόστους-οφέλους, 
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ερωτηματολόγια προς τους δικαιούχους και ποιοτικές μέθοδοι, όπως για παράδειγμα οι 
μελέτες περιπτώσεων. Ζητείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, πέρα από τα μέτρα της 
Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, και δικές τους μεθόδους αξιολόγησης. 
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Προτεινόμενη διάρθρωση της έκθεσης

Για την προσεχή έκθεση προτείνω την ακόλουθη διάρθρωση. 

1. Αξιολόγηση των διαπιστώσεων της 5ης έκθεσης για τη συνοχή
(ολοκληρωμένη χρηματοδοτική περίοδος 2000-2006 και ενδιάμεση αξιολόγηση 
της τρέχουσας περιόδου 2007-2013)

o Επίτευξη των στόχων
o Προγραμματικός σχεδιασμός και προγραμματική ευθύνη
o Αξιολόγηση των ελέγχων και της απόδοσης

Η πολιτική για τη συνοχή αποτελεί το σημαντικότερο μέσο της Ένωσης για την προώθηση 
μιας ισόρροπης, αρμονικής ανάπτυξης και στις 271 περιφέρειές της. Η εκ των υστέρων 
εκτίμηση της χρηματοδοτικής περιόδου 2000–20061 κατέδειξε πρόοδο υπό την έννοια της 
μείωσης του οικονομικού, κοινωνικού και εδαφικού χάσματος. 

Η εφαρμογή των στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη για την 
περίοδο 2007–2013 είναι σε πλήρη εξέλιξη και πολλά έργα βρίσκονται ήδη σε φάση 
υλοποίησης. Στην έκθεση αναλύεται η τρέχουσα υλοποίηση, θα περιλαμβάνει όμως και μία 
προσέγγιση πρόβλεψης. Πρόκειται να αποτελέσει ένα βήμα προς τα εμπρός. Γι΄ αυτό
διατυπώνονται και οι σχετικές συστάσεις, οι οποίες πρόκειται να βελτιώσουν την υλοποίηση 
στην παρούσα φάση προγραμματισμού.

2. Το μέλλον των διαρθρωτικών ταμείων 

Το κέντρο βάρους της έκθεσης θα έχει ως αντικείμενο τις πρώτες συγκεκριμένες συστάσεις 
για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής. Βάση αποτελούν 
τα συμπεράσματα της Επιτροπής για την 5η έκθεση για τη συνοχή για τα οποία θα γίνει 
επανειλημμένως λόγος στην περίληψη που ακολουθεί. 

2.1. Οι στόχοι και το περιεχόμενο της πολιτικής για τη συνοχή:

2.1.1. Προοπτικές: Οικουμενικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική πρέπει να διαμορφωθεί στο πλαίσιο των οικουμενικών 
εξελίξεων. Η έκθεση είναι σκόπιμο να εγείρει τα ακόλουθα ζητήματα:

(1) Ποιες παγκόσμιες προκλήσεις διαβλέπει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κρατών στα επόμενα 
χρόνια; 
(2) Ποιες ευκαιρίες προκύπτουν για τις περιφέρειες από την διαρκώς εντονότερη παγκόσμια 
κατανομή εργασίας και την πρόοδο της τεχνολογίας της πληροφορίας;
(3) Τι μπορούν να συνεισφέρουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες στην απόδοση πόρων και στην 
προστασία του κλίματος; Πώς επηρεάζονται οι ίδιες από τις δημογραφικές εξελίξεις, από τα 
περιβαλλοντικά συμβάντα και από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
παγκοσμιοποίησης;

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, April 2010.
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(4) Πού και πώς μπορεί η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή να συνεισφέρει στην ισότητα 
ευκαιριών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης; 

2.1.2. Για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

Ανέκαθεν η πολιτική για τη συνοχή απέδιδε, στο πλαίσιο των αρχών της κοινότητας 
αλληλεγγύης και της πολιτικής για τη μεγέθυνση, οφέλη με μεγάλη σημασία για το σύνολο 
της ηπείρου. Θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το στόχο της Συνθήκης της Λισαβόνας να μειωθούν 
όσο το δυνατόν οι διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και η 
στέρηση των πλέον μειονεκτικών περιοχών, έχει δε σημαντική συμβολή στη στρατηγική "ΕΕ 
2020". Πέραν τούτου για τις μελλοντικές προκλήσεις αλλά και εν όψει της αποδοχής του 
αναγκαίου προϋπολογισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να οριστεί σαφέστερα και να 
παρουσιαστεί επιθετικότερα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Επειδή με άλλα λόγια τα ελλείμματα /οι προκλήσεις ισχύουν για όλες τις περιφέρειες στην 
Ευρώπη στον ίδιο βαθμό (προστασία του περιβάλλοντος, δημογραφικές εξελίξεις, κατάρτιση) 
δεν προκύπτουν αυτομάτως ευθύνες για την ευρωπαϊκή πολιτική. Το γεγονός και μόνο ότι τα 
κράτη μέλη/οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν όμοια προβλήματα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η 
Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την επίλυση των προβλημάτων. Ο εισηγητής βλέπει ακριβώς σε 
ορισμένους βασικούς τομείς της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (λιγότερες διακοπές της σχολικής 
εκπαίδευσης, περισσότερη κατάρτιση υψηλού βαθμού, περισσότερη απασχόληση, λιγότερη 
φτώχεια, περισσότερες δημοτικές επενδύσεις στο περιβάλλον) την πρώτιστη πολιτική ευθύνη 
των κρατών μελών ή ακόμη και των περιφερειών/τοπικών κοινοτήτων.

Εδώ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος ένας ακριβέστερος ορισμός της ευρωπαϊκής
προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων. Η Επιτροπή στα συμπεράσματά της δεν δίνει επ’
αυτού αρκετά ερεθίσματα, καθώς προτιμά μια ανάλυση της προστιθέμενης αξίας (ιδιαίτερα 
περίπλοκη) με βάση την εξέλιξη των προγραμμάτων παρά με βάση το περιεχόμενο. Η έκθεση 
ως εκ τούτου θα αποκλίνει από το τυπικό της διάρθρωσης των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής και θα ασχοληθεί στο εξής με τα ακόλουθα ζητήματα: 

(5) Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική να στηρίξει άμεσα και αποτελεσματικά
τις προσπάθειες για την ανάκαμψη και τη μεγέθυνση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο; 
(6) Πού έγκειται η περιφερειακή διάσταση της συνολικής ευρωπαϊκής στοχοθεσίας; 
(7) Πού έγκειται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη χρήση των κονδυλίων για τη συνοχή; 
Πώς ορίζεται αυτή; 
(8) Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά των περιφερειών της Ευρώπης στην επίτευξη της
στοχοθεσίας για τη στρατηγική "ΕΕ -2020"; 

2.1.3. Για τον καθορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων

Από τη συζήτηση σχετικά με τις κοινές (οικονομικές, κοινωνικές, οικολογικές) προκλήσεις 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής για τη συνοχή προκύπτουν οι 
μελλοντικές επενδυτικές προτεραιότητες. Εδώ επιδοκιμάζει ο εισηγητής τη σύσταση της 
Επιτροπής στις εκ των υστέρων εκτιμήσεις της για την πολιτική συνοχής, σύμφωνα με την 
οποία είναι αναγκαία μια ισχυρότερη συγκέντρωση των πιστώσεων, για να δημιουργηθεί 
κρίσιμη μάζα και να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Στο μέλλον πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα συγκεντρώνουν τις πιστώσεις που διέθεσε η ΕΕ 
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καθώς και τις εθνικές πιστώσεις σε ορισμένες ευάριθμες προτεραιότητες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις εκάστοτε προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. 

Με δεδομένο αυτόν τον προβληματισμό θα τοποθετηθεί η έκθεση έναντι των ακόλουθων
ζητημάτων:

(9) Σε ποια πολιτικά πεδία είναι αναγκαίες συγκεντρωτικές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, για να 
επιτευχθούν η στρατηγική της ΕΕ για το 2020, οι στόχοι της περιφερειακής ανάπτυξης και η 
μείωση των περιφερειακών διαφορών; 
(10) Πώς μπορεί να εναρμονιστεί ένας ευρωπαϊκός τρόπος δράσης με τις αρχές της εθνικής
κυριαρχίας και της περιφερειακής αυτοδιαχείρισης; 

2.1.4. Το περιεχόμενο, η διάρθρωση στόχων και το πλαίσιο του προγραμματισμού 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση που περιγράφεται στην 5η έκθεση για τη συνοχή και τα 
συμπεράσματά της, η πολιτική για τη συνοχή θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνει όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και θα διατηρηθεί στη βάση της η διάρθρωση στόχων (1: σύγκλιση, 
2: ανταγωνισμός και απασχόληση 3: διασυνοριακή συνεργασία) Αυτό όμως πρέπει να 
διατυπωθεί σαφέστερα με αναφορές στα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού. Αυτά τα 
σημεία πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην έκθεση.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω από την άποψη της Επιτροπής ως 
ολοκληρωμένη πολιτική με βάση τα ακόλουθα θεμελιώδη στοιχεία :
- ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο με επενδυτικές προτεραιότητες, το οποίο θα έχει 
αποφασιστεί από την Επιτροπή και θα επεκτείνεται στο ταμείο συνοχής, στο ευρωπαϊκό 
ταμείο για την περιφερειακή ανάπτυξη, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, στο ευρωπαϊκό 
ταμείο αλιείας και στο ευρωπαϊκό ταμείο γεωργίας για την αγροτική ανάπτυξη· 
- μια αναπτυξιακή και επενδυτική εταιρική σχέση (για την πολιτική συνοχής), η οποία θα 
καταργεί τα προηγούμενα στρατηγικά σχέδια πλαίσια των μεμονωμένων κρατών μελών και 
θα προκύπτει κατόπιν διαπραγματεύσεως και συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 
- επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία θα είναι το σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση 
όσων προβλέπουν τα στρατηγικά έγγραφα σε συσκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, 
όπως συμβαίνει ήδη στην τρέχουσα φάση προγραμματισμού. 

Αυτές οι τρεις προτάσεις συνιστούν τους πυλώνες που στηρίζουν τη σχετική πρόταση της 
Επιτροπής. Ωστόσο ανεξαρτήτως αυτού πρέπει να συνεκτιμηθούν και άλλες πλευρές των 
στόχων και της διάρθρωσης των πιστώσεων, θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η έκθεση:
(11) η χρηματοδοτική βοήθεια πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των περιφερειών όπως στην 
παρούσα φάση προγραμματισμού, με βάση το στάδιο της οικονομικής ανάπτυξής τους (θα 
μετράται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ)· (κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή των 
πολιτικών της ΕΕ μπορούν ωστόσο να αποφασίζονται επιπρόσθετα μέσα/δείκτες στο επόμενο 
επίπεδο λήψης αποφάσεων). Ποια μορφή θα είχε ένα τέτοιο μοντέλο; 
(12) Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στην κατάρτιση και την εξέλιξη του 
προγράμματος θα συνδέεται εκ θεμελίων με το στόχο της μείωσης του διοικητικού φόρτου; 
(13) Πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη οι πρώην κατά προτεραιότητα ενισχυόμενες περιοχές, οι 
οποίες εξακολουθούν να έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά περιφέρειας (π.χ. μείωση πληθυσμού), 
στο πλαίσιο ιδίως των αναγκαίων μεταβατικών ενισχύσεων; 
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(14) Θα είχε νόημα στο πλαίσιο εκτιμήσεων της πολιτικής για τη συνοχή μια ενδιάμεση
κατηγορία μεταξύ των στόχων 1 και 2; 
(15) Οι επενδύσεις από το ταμείο συνοχής και το ευρωπαϊκό ταμείο για την περιφερειακή
ανάπτυξη συνδέονται πολλαπλώς με τους ίδιους στόχους. Είναι σκόπιμο να αυξηθεί η 
χρηματοδοτική αποτελεσματικότητα με μια απλοποίηση στη διάρθρωση, η οποία θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει και μια σύνδεση του ταμείου συνοχής με το ευρωπαϊκό ταμείο για την 
περιφερειακή ανάπτυξη; Θα μπορούσε όμως ένα συγχωνευμένο ταμείο να συμβάλει στις 
αναγκαίες βελτιώσεις των υποδομών στα λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ; Μπορεί να 
επιδιωχθεί αποτελεσματικότερα ένας τέτοιος στόχος της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, 
δηλαδή μια πιο ενισχυμένη συνύπαρξη των επενδύσεων στις υποδομές με τις επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία; 
(16) Η Επιτροπή επιδιώκει μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών μέσων. Η αναγκαία χορήγηση 
ενισχύσεων πρέπει να στηριχθεί περισσότερο με τη λύση του δανεισμού και των ταμείων. Σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα νέα είδη χρηματοδότησης και με ποια 
μορφή; Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η απλούστερη από αυτές (πιστώσεις), για να μειωθεί έτσι 
ο διοικητικός φόρτος; Μήπως θα μπορούσαν να συνεξεταστούν λιγότερο άμεσα μέτρα (όπως η 
παροχή συμβουλών και η υποστήριξη δικτύων cluster);
(17) Πώς μπορεί να οριστεί ακριβέστερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο σε σχέση με το ρόλο 
του στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διάρθρωσης και χρηματοδότησης της πολιτικής για τη 
συνοχή; Πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
ταμείου και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων (κυρίως με το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής 
ανάπτυξης); Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ καθώς 
και να διευκολυνθεί η αλληλοχρηματοδότηση με στόχο τη διευκόλυνση μιας ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης πόλεων; 
(18) Πώς μπορεί να βελτιωθεί, από την άποψη της πολιτικής για τη συνοχή, η εταιρική σχέση
μεταξύ πόλης και υπαίθρου, η οποία θα αναφερθεί στην έκθεση ρητά ως ευκαιρία για ισόρροπη
ανάπτυξη; Πώς μπορεί να διασφαλιστεί μια καλύτερη συνέργεια της αγροτικής ανάπτυξης και 
των μέτρων πολιτικής για τη συνοχή ή να απλοποιηθούν οι κανόνες; 
(19) Πόσο συγκεκριμένα πρέπει να διατυπώνονται τα μέτρα που αφορούν την πολιτική με
αντικείμενο τις πόλεις στα έγγραφα προγραμματισμού και θα έπρεπε να είναι τα ολοκληρωμένα
σχέδια ανάπτυξης πόλεων προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε έργα αστικών
περιοχών; 
(20) Η πολιτική για τη  συνοχή θα προωθήσει περαιτέρω τις τρεις παραμέτρους της εδαφικής 
συνεργασίας, δηλαδή τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή παράμετρο. Πώς 
μπορεί να βελτιωθεί η σύνδεση με άλλους στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή; 

2.1.5. Διακρατική συνοχή 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει προσθέσει στην εδαφική συνοχή το στόχο της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής. Πέρα από το ότι ο προβληματισμός και ο προγραμματισμός της 
πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ εξακολουθούν να διαφεύγουν της προσοχής των Ευρωπαίων 
και ότι εντείνεται η σύγχυση σχετικά με τη διάρθρωση των στόχων και τον προγραμματισμό 
και μεταξύ των εν δυνάμει ενισχυομένων, οι επενδύσεις στην περιφερειακή συνοχή είναι μια 
ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική που ασκείται εδώ και χρόνια· αυτό ισχύει τουλάχιστο στο 
πλαίσιο των στόχων για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Κάτω από αυτόν τον τίτλο η 
Επιτροπή βλέπει πλέον νέες κυρίως προσεγγίσεις προκειμένου για την ανάπτυξη πόλεων και 
τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Στην έκθεση πρέπει να αποσαφηνιστούν τα ακόλουθα 
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ζητήματα:

(21) Πώς μπορεί η πολιτική για τη συνοχή της ΕΕ να συνοδεύσει στρατηγικές για καινοτόμα 
ανάπτυξη πόλεων; 
(22) Δικαιολογείται το αίτημα χρηματοδότησης με ιδιαίτερες πιστώσεις για μακροπεριφερειακές 
ενώσεις; 
(23) Είναι οι καθολικές ενισχύσεις κατάλληλο μέσο για το περιφερειακό επίπεδο; 

2.1.6. Οι πολιτικές γειτονίας και διεύρυνσης 

Το θέμα αυτό δεν αναφέρεται επαρκώς στην 5η έκθεση για τη συνοχή. Το χρηματοδοτικό 
μέσο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ENPI) και το μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA) 
είναι σημαντικά από την άποψη της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς χάρη σε αυτά διατίθενται 
μεταξύ άλλων πιστώσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το IPA βοηθά τις υποψήφιες για ένταξη χώρες πέρα από την προετοιμασία των 
δομών συνοχής σε περιεχόμενο και οργάνωση. Μια ένταξη θα είχε επιπλέον και συνέπειες 
στις ήδη υπάρχουσες δομές ενισχύσεων και προτεραιότητες ενισχύσεων. Ο εισηγητής θα 
τοποθετηθεί στα ακόλουθα ζητήματα: 

(24) Το μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA), το οποίο έχει προϋπόθεση την ένταξη ενός 
κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συνεχίσει να διατίθεται στο συστατικό στοιχείο
περιφερειακής ανάπτυξης που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και διεύρυνσης; 
(25) Ποιες συνέπειες έχουν οι επιτυχείς ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την εκάστοτε 
διαμόρφωση της υπάρχουσας πολιτικής για τη συνοχή; Εξακολουθεί να πληροί η ΕΕ τα 
κριτήριά της όσον αφορά την ένταξη αξιολογώντας τις ικανότητές της για ενσωμάτωση και από 
την άποψη της πολιτικής για τη συνοχή; Συμμετέχουν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 
Περιφερειών επαρκώς σε αυτή τη διαδικασία; 

2.2. Νέος προγραμματισμός της πολιτικής για τη συνοχή: κίνητρα, προϋποθέσεις, 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

Το νέο φορολογικό σύστημα οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί, από
την άποψη της Επιτροπής, νέες δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα
κίνητρα για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη για να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση ενισχύσεων σε τομείς που εξαρτώνται άμεσα από την
πολιτική για τη συνοχή. 

Για την επόμενη φάση προγραμματισμού αυτό το είδος μακροοικονομικών προϋποθέσεων 
πρέπει να επεκταθεί, δηλαδή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ταμείο συνοχής αλλά να 
εκτείνεται σε άλλα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής 
δομής της πολιτικής για τη συνοχή. 

Θα θεσπιστούν νέες διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
κίνητρα για μεταρρυθμίσεις. Με αυτόν τον τρόπο τα κράτη μέλη αναμένεται να 
παρακινηθούν να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Για τη διεύθυνση αυτής 
της διαδικασίας είναι σημαντικό να υπάρχει το σωστό μέτρο μεταξύ των διοικητικών 
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ικανοτήτων της Επιτροπής και των πολιτικών προσανατολισμών και της εποπτείας εκ μέρους 
του Συμβουλίου. 

(26) Ποια συγκεκριμένη μορφή μπορούν να λάβουν τα σχέδια της ΕΕ για μεταρρυθμίσεις σε
επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση κονδυλίων για τη συνοχή χωρίς
να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, 
(27) Ποια συμβολή μπορεί να έχει η πολιτική για τη συνοχή στην πειθάρχηση των παραβατών
σε ζητήματα ελλείμματος; 

Στο προαναφερθέν κοινό πλαίσιο στρατηγικής διαπιστώνονται, κατά την Επιτροπή, οι 
βασικές αρχές για παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δέσμης προϋποθέσεων. Αυτές οι αρχές 
πρέπει να αφήνουν επαρκές περιθώριο για την προσαρμογή στα εθνικά και περιφερειακά 
δεδομένα, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική συνοχής. Σε αυτή τη βάση 
έχουν συμφωνηθεί στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού στους τομείς που συνδέονται 
άμεσα με την πολιτική για τη συνοχή στα έγγραφα προγραμματισμού (δηλαδή όσον αφορά 
την αναπτυξιακή και επενδυτική εταιρική σχέση και τα επιχειρησιακά προγράμματα) 
ειδικές δεσμευτικές προϋποθέσεις με κάθε κράτος μέλος ή κάθε περιφέρεια, ανάλογα με το 
θεσμικό πλαίσιο, και όλα αυτά στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσέγγισης που θα 
περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ. 

Οι προτεινόμενες νέες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια καλύτερη
κατανόηση της έννοιας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, εξακολουθούν όμως να είναι
θεωρητικές και απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση. Αν πρόκειται να επιφέρει εν προκειμένω 
κάποια πρόοδο η έκθεση και να βοηθήσει στο να δοθεί απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα της 
Επιτροπής, είναι επειγόντως αναγκαίο να δοθούν περισσότερα στοιχεία. 

(28) Σε τι συνίστανται τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα τέτοιων προϋποθέσεων και ποια 
θα ήταν η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθώς και των εθνικών και 
περιφερειακών αρχών στην έμπρακτη εφαρμογή τους; 
(29) Πώς πρέπει να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε κράτος μέλος (ή 
περιφέρεια;) χωριστά και να διασφαλιστούν παράλληλα το συγκρίσιμο και η ίση μεταχείρισή 
τους; Ποιο ρόλο παίζουν οι περιφέρειες σ΄ αυτή τη διαδικασία; Πώς μπορούν να διατηρηθούν 
οι δοκιμασμένες αρχές εταιρικής σχέσης; 
(30) Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι μία διάρθρωση της πολιτικής για τη συνοχή που θα
εξαρτάται εντονότερα από την απόδοση δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο, 
δηλαδή δεν θα εμποδίσει τις προσπάθειες για απλοποίηση; 
(31) Με βάση ποιους δείκτες μπορούν να προσδιορίζονται στο εξής οι αναπτυξιακοί στόχοι και 
εν συνεχεία να μετρώνται με συγκεκριμένο τρόπο τα αποτελέσματα της πολιτικής για τη συνοχή; 
Λαμβάνουν αυτοί επαρκώς υπόψη μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων που 
έγιναν; 

Η συγχρηματοδότηση, ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές για τη συνοχή, πρέπει να εξεταστεί 
ιδίως σε σχέση με το μέγιστο ποσοστό της και, ενδεχομένως, να διαφοροποιηθεί κατά τρόπο 
ώστε να αντιστοιχεί καλύτερα στο επίπεδο ανάπτυξης, στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
στα είδη μέτρων και σε όσους λαμβάνουν ενισχύσεις. 
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(32) Ποιο μέγιστο μερίδιο συγχρηματοδότησης θα διασφάλιζε μια πιο υπεύθυνη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων, π.χ. το 60%, το 75% ή το 90%; Πρέπει μήπως τα προτεινόμενα 
κριτήρια διαφοροποίησης να συμπληρώνονται με άλλα κριτήρια και, αν ναι, με ποια; 

Θα μπορούσαν να συνεκτιμηθούν η χρήση καινοτόμων μέσων που αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα. Έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα αποθεματικό 
που θα συνδέεται με την απόδοση, για να προαχθεί η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους του 
"Ευρώπη 2020". Ένα οριοθετημένο μέρος των πιστώσεων για τη συνοχή κατόπιν τούτου θα 
διατηρείται και θα διατίθεται στο πλαίσιο μιας ενδιάμεσης εξέτασης στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στους στόχους του "Ευρώπη 2020" μέσω των 
προγραμμάτων τους σε σύγκριση με το σημείο αφετηρίας τους. 

(33) Σε ποιο ύψος θα μπορούσε να φθάνει το ποσοστό προϋπολογισμού για το αποθεματικό που 
συνδέεται με την απόδοση; Ποια θα ήταν η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης; Ποιον έλεγχο 
θα είχαν τα κράτη μέλη στις πιστώσεις που δεν εκχωρήθηκαν; 

2.3. Χρηματοδοτική στρατηγική και δημοσιονομικός έλεγχος 

2.3.1. Προϋπολογισμός της ΕΕ: χρονικός προγραμματισμός και πιστώσεις 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην παρούσα μορφή του έχει αποδειχθεί ικανοποιητικός όσον 
αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί ακόμα και στις ελάχιστες τροποποιήσεις που επιφέρουμε στην καθιερωμένη και 
δοκιμασμένη διάρθρωσή του. Δυστυχώς η Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί ακόμη επαρκώς στα 
συμπεράσματά της με την εν εξελίξει συζήτηση που αφορά την αναδιάρθρωσή του. 

(34) Ποιες δημοσιονομικές περίοδοι ευνοούν την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή; 
Ενόψει της στρατηγικής "ΕΕ 2020" και των νέων ορισμών της μεγέθυνσης πρέπει να γίνει 
μεταρρύθμιση της κατανομής των πιστώσεων; 

2.3.2. Δημοσιονομική διαχείριση, δημοσιονομική πειθαρχία, δημοσιονομικός έλεγχος 

Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση των τυποποιημένων διαδικασιών, ετήσιες διαχειριστικές 
δηλώσεις καθώς και διαδικασίες διαπίστευσης για τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και 
εξετάζει περισσότερα κίνητρα για αυστηρούς ελέγχους σε επίπεδο κρατών μελών. Στις 
εθνικές αρχές θα μπορούν να καταβάλλονται ευρωπαϊκά κονδύλια μόνο όταν οι ίδιες έχουν 
καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά εκ μέρους της ΕΕ στους δικαιούχους. Επιπλέον, οι πληρωμές 
πρέπει να συνδέονται στενότερα με τα αποτελέσματα και ο κανόνας Ν+2 πρέπει να 
χρησιμοποιείται περαιτέρω σε όλους τους τομείς.

(35) Είναι αναγκαίο να γίνονται αυστηρότεροι ποιοτικοί και νομικοί έλεγχοι εκ μέρους των 
κρατών μελών στις δαπάνες με συγχρηματοδότηση. Πώς μπορούν αυτές οι προτάσεις της 
Επιτροπής να βρουν αποδοχή και να καταστούν για όλους δεσμευτικές στην εφαρμογή τους; 
Πώς μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της θέσης των σχετικά φτωχότερων 
κρατών μελών, σε περίπτωση καταβολής πληρωμών εκ των υστέρων; 
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(36) Πώς μπορεί να διασφαλιστεί, με τη βοήθεια λύσεων ηλε-διακυβέρνησης, η μέγιστη δυνατή
απλοποίηση και εν τέλει ο ύψιστος βαθμός αποτελεσματικότητας για ένα τέτοιο ελεγκτικό
σύστημα; 
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Για το έγγραφο εργασίας: συμπεράσματα εν κατακλείδι 

Με βάση τις 36 συνολικά ερωτήσεις, κατά τη διάρθρωση που εμφαίνεται στο παρόν κείμενο,
ο εισηγητής κείμενο ασχολείται με τις σημαντικότερες από τις έως τώρα έντονα συζητηθείσες 
προτάσεις όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή μετά το 2013. 

Κατ’ αρχήν η πολιτική για τη συνοχή της ΕΕ χρειάζεται εντονότερη δραστηριοποίηση που θα 
προσανατολίζεται στα αποτελέσματα. Οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής για ενσωμάτωση 
μερών της στρατηγικής της "ΕΕ 2020" είναι επίσης πειστικές, αν και η προσέγγιση όσον 
αφορά την "ΕΕ-2020" δεν καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις της πολιτικής για τη συνοχή. 
Εξίσου απαραίτητο για τη μελλοντική ενίσχυση των περιφερειών είναι μια πιο υπεύθυνη 
συμμετοχή των κρατών μελών στον έλεγχο της αξιοποίησης των πιστώσεων. 

Παρ’ όλο που υπάρχει γενική συναίνεση όσον αφορά τα συμπεράσματα της Επιτροπής, είναι 
αναγκαίες πιο συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την υλοποίηση των προτάσεων, για να 
υπάρξει αποδοχή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Η 
επόμενη έκθεση θα δώσει κάποιες πρώτες αξιολογήσεις και συστάσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση. 

Δεν έχει ακόμη οριστεί επαρκώς εκ μέρους της Επιτροπής η έννοια της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σε σχέση ακριβώς με τις εκτιμήσεις της πολιτικής για τη συνοχή. 
Πρέπει επίσης να προταθούν το συντομότερο δυνατό δείκτες για τον καθορισμό στόχων και 
την εκτίμηση αποτελεσμάτων. Οι σχεδιαζόμενες προϋποθέσεις, οι αναπτυξιακές εταιρικές 
σχέσεις και οι επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να περιγραφούν ακριβέστερα υπό το πρίσμα της 
εθνικής ή της περιφερειακής αρμοδιότητας στην υλοποίηση των βασικών στόχων της "ΕΕ-
2020". Αποφασιστική είναι εν προκειμένω μία αποδεκτή και δίκαιη μελλοντική κατανομή 
δαπανών μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειών για τον αντίκτυπο και τη 
δημόσια αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής. 


