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1. Εισαγωγή

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνίσταται στην προώθηση της 
μείωσης των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη 
μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της ΕΕ, πρέπει να 
αναληφθούν δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της 
συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνθήκη προβλέπει, για την επίτευξη των στόχων της 
συνοχής, την κατάρτιση οικονομικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών 
πολιτικών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, καθώς και την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ 
στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφική συνοχής μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων.

Στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ επισημαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες 
περιοχές, ιδίως στις ζώνες όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 
συγκροτούν μια ιδιάζουσα ομάδα με ειδικό νομικό καθεστώς. Στο άρθρο 349 επισημαίνεται 
ρητώς η ιδιάζουσα φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και, ως εκ τούτου, η ανάγκη του διαφοροποιημένου χειρισμού της κατάστασής τους 
στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ. 

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ παρουσιάζουν ειδική διαρθρωτική οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση λόγω της μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της 
μικρής έκτασης, της δύσκολης μορφολογίας και κλίματος, καθώς και της οικονομικής 
εξάρτησης όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων. Ο μόνιμος χαρακτήρας και ο 
συνδυασμός αυτών των παραγόντων αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους και 
δικαιολογούν την έγκριση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών. 
Κατά συνέπεια, η ΕΕ μπορεί να εγκρίνει ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
στον πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών, που αφορούν ιδίως την 
τελωνειακή και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη 
γεωργική και αλιευτική πολιτική, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών 
καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα 
διαρθρωτικά ταμεία και στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης. 

Η Συνθήκη παρέχει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δικό τους καθεστώς, γεγονός το οποίο 
επιτρέπει τη διαφοροποιημένη αντιμετώπισή τους κατά την κατάρτιση των όρων εφαρμογής 
των Συνθηκών, την προσαρμογή πολιτικών και τη λήψη ειδικών μέτρων.

Το νομικό έρεισμα της ανάγκης διαφοροποιημένης αντιμετώπισης στην προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής είναι το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει παρέκκλιση από τους γενικούς όρους της πολιτικής 
συνοχής και από τους όρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών. 
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2. Πλαίσιο

Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει το καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα 
άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, στο άρθρο 107, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ 
αναγνωρίζεται ρητώς η δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές. Οι εν λόγω αναφορές είναι σημαντικές, διότι ενισχύουν την ανάγκη ειδικών 
ρυθμίσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές, ανεξαρτήτως των αμιγώς οικονομικών 
εκτιμήσεων. Ωστόσο, απομένουν να γίνουν πολλά ακόμα, ειδικότερα μέσω της πολιτικής 
συνοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και η 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Παραπέμποντας 
στις σχετικές παρατηρήσεις της έκθεσης Barca1, η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής 
συνοχής, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, χρήζει πιο κατάλληλης διατύπωσης. 
Επιπροσθέτως, μετά την έναρξη ισχύος της νέας ΣΕΕ, η αρχή της επικουρικότητας 
ενισχύθηκε με την προώθηση της συμμετοχής των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων 
στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Όσον αφορά τη μελλοντική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 29 
Ιουνίου την πρότασή της σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
20202. Παρότι έχει επιτευχθεί η αναγνώριση του καθεστώτος των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της ΕΕ στις Συνθήκες της ΕΕ, δεν προβλέπεται κανένα ειδικό πλαίσιο για το 
σύνολο αυτών των περιοχών. 

Επιπλέον, η μείωση των πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές σε ποσό που μετά βίας ανέρχεται στα 926 
εκατομμύρια ευρώ για την προσεχή περίοδο περιορίζει σημαντικά την παροχή ενισχύσεων 
προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας χορηγήθηκαν στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές 976 εκατομμύρια ευρώ (βάσει της κατά κεφαλήν και ετήσιας χορήγησης του ποσού 
των 35 ευρώ).

Όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό της πολιτικής συνοχής για την προσεχή περίοδο, 
οι προτάσεις της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου προβλέπουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές3. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι οι προτάσεις αυτές 
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των εν λόγω περιοχών, ειδικότερα σε μια συγκυρία 
κατά την οποία η οικονομική κρίση και η ελευθέρωση του εμπορίου ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Επίσης, η παρούσα κατάσταση επιδεινώνεται
και από τα αυστηρά προγράμματα λιτότητας που περιορίζουν τη δυνατότητα των εθνικών 
κυβερνήσεων να συνδράμουν τις περιφέρειές τους, δεδομένου ότι εξαρτώνται και οι ίδιες από 
την εξωτερική βοήθεια, ιδίως της ΕΕ. Ακόμα και εάν το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί 
να ανέλθει στο 85%, περιορίζεται στο 75% του στόχου της εδαφικής συνεργασίας και στο 
50% στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την πρόσθετη ειδική 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές. 
Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση που ισχύει μόνο για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, σύμφωνα με την οποία το 50% τουλάχιστον του συνολικού ποσού που λαμβάνουν 

                                               
1 COM(2008) 616 τελικό της 6.10.2008.
2 COM(2011) 500 τελικό.
3 COM(2011) 615 τελικό, COM(2011) 614/3 και COM(2011) 611 τελικό.
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στο πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης θα πρέπει να διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών. 

Έχει αρχίσει να αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία της ένταξης των εν λόγω 
περιοχών στις οικείες γεωγραφικές περιοχές. Τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 150% της 
συνεισφοράς του ΕΤΠΑ που έλαβαν κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ 50 εκατομμύρια ευρώ 
από τη συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία διατίθενται για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις, και με έμφαση στην ανανεωμένη στρατηγική 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, την οποία πρόκειται να παρουσιάσει η Επιτροπή 
το 2012, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων τον Ιούνιο του 2010, η 
έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» επιδιώκει να συμβάλει στην ανάδειξη των μειζόνων ζητημάτων που πρέπει 
να εξεταστούν κατά τις προβλέψεις σχετικά με τις επιδόσεις των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, ειδικότερα όσον αφορά την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

3. Τι διακυβεύεται

Αυτό που διακυβεύεται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορεί να συνοψιστεί στην 
επιδίωξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων: διαφοροποιημένη και κοινή αντιμετώπιση που 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνοχής ως βασική κινητήρια δύναμη για την τόνωση των 
οικείων οικονομιών μικρής κλίμακας, προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και καλύτερη 
ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις 
οικείες γεωγραφικές περιοχές.

3.1. Διαφοροποιημένη και κοινή αντιμετώπιση των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
ΕΕ

Η στήριξη της διαφοροποιημένης και κοινής αντιμετώπισης των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της ΕΕ αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για τις εν λόγω περιοχές. 
Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση, όπως απορρέει από τη Συνθήκη, επιτρέπει τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων, όσον αφορά τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, και απαιτεί σε μόνιμη βάση την ιδιαίτερη προσοχή της ΕΕ. Η εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να προσαρμοστεί στην ειδική κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών. Δεδομένου ότι η τελευταία δεν μοιάζει με την κατάσταση άλλων 
περιοχών της ΕΕ, η αντιμετώπιση αυτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών χρήζει 
διαφοροποίησης και προσαρμογής στο ιδιαίτερο καθεστώς τους. 

Αυτή η «διαφοροποίηση» δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
περιορισμούς των εν λόγω περιοχών, καταβάλλοντας προσπάθειες για την αντιστάθμιση των 
επιπτώσεων του απομακρυσμένου χαρακτήρα τους, κυρίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων 
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ή της χορήγησης πρόσθετων ενισχύσεων. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να περιλαμβάνει και μια 
προσαρμοσμένη στρατηγική, η οποία θα προβλέπει ένα μοντέλο ανάπτυξης ικανό να 
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν1, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά 
τους, τις δυνατότητες της οικονομικής τους ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Εφόσον η στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη την 
περιφερειακή πολυμορφία, κρίνεται εξίσου αναγκαία η θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την 
αποτελεσματικότητα των στόχων της. Η εν λόγω επιδίωξη προϋποθέτει την κοινή 
αντιμετώπιση του συνόλου αυτών των περιοχών, με γνώμονα το κοινό καθεστώς τους 
δυνάμει της Συνθήκης και την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων, προσαρμοσμένων στη δική 
τους κατάσταση.

3.2. Προσαρμοσμένη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της ΕΕ

Η Συνθήκη προβλέπει ρητώς την προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της. Μέχρι στιγμής, τα ειδικά μέτρα στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων 
ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων 
περιφερειών (POSEI) έχουν στεφθεί με επιτυχία, ειδικότερα στους τομείς της γεωργίας και 
της αλιείας, διότι ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που απορρέουν από τις δυσκολίες τις 
οποίες συνεπάγεται η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό προϊόντων. Κρίνεται σκόπιμη η 
έναρξη διαδικασίας προβληματισμού, με στόχο την αξιολόγηση της δυνατότητας 
δρομολόγησης νέων ανάλογων προγραμμάτων, ούτως ώστε να δοθεί ώθηση για την 
περαιτέρω ανάπτυξη σε δυνητικούς τομείς, όπως ο τομέας της ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση του Pedro Solbes 
σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές2. 

Επιπλέον, η προτεραιότητα που αποδίδεται στην καινοτομία και την έρευνα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά μέτρα για την προώθηση 
ανάλογης στρατηγικής και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ειδικότερα μέσω των δικτύων 
ανταλλαγής. Λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι 
τελευταίες στερούνται ισχυρότερης συνδεσιμότητας, γεγονός το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, προσαρμογή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών απαιτείται και σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός, η τελωνειακή 
πολιτική, η φορολογική πολιτική, οι ελεύθερες ζώνες και οι εμπορικές πολιτικές. Μόνο η 
καθιέρωση ειδικού πλαισίου για τις πολιτικές της ΕΕ θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές να 
υλοποιήσουν καλύτερα τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
να επιτύχουν, συνεπώς, την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

3.3. Καλύτερη ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην ΕΕ και στις οικείες 
γεωγραφικές περιοχές

                                               
1 COM(2008) 642 τελικό της 17.10.2008.
2 «Europe’s ORs and the single market: The EU’s influence in the world» («Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ευρώπης και η ενιαία αγορά: η επιρροή της ΕΕ στον κόσμο»), έκθεση του Pedro Solbes Mira προς τον Επίτροπο 
κ. Barnier, η οποία παρουσιάστηκε στις 12.10.2011.
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Ο στόχος της καλύτερης ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην ΕΕ απαιτεί 
αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση με καθολική συμμετοχή, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνηση συνεπάγεται 
ενισχυμένη συνεργασία και προϋποθέτει τη συνεκτική εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό είναι καίριας σημασίας για τη διαφοροποιημένη και κοινή 
αντιμετώπιση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, συμβάλλοντας εξίσου στον συνεχή διάλογο 
μεταξύ των εν λόγω περιοχών και της ΕΕ. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η Συνθήκη 
εισάγει μια «μεταβατική ρήτρα», η οποία παρέχει τη δυνατότητα και σε άλλες περιφέρειες, 
ιδίως στα υπερπόντια εδάφη, να επιλέξουν το καθεστώς που θεωρούν το πλέον κατάλληλο 
για την κατάστασή τους. Δεδομένου ότι οι εν λόγω περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος εξόχως απόκεντρων περιοχών και να επωφεληθούν από 
αυτό το καθεστώς, οι υφιστάμενες εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν, σε αυτό το πλαίσιο, 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων μελών και στην προαγωγή του 
καθεστώτος τους. 

Η πλήρης ένταξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών, καθώς και των αντίστοιχων 
γεωγραφικών περιοχών τους, στην ενιαία αγορά εξακολουθεί να αποτελεί στόχο προς 
υλοποίηση. Η εδαφική και η ψηφιακή συνέχεια παραμένουν σημαντικά ζητήματα που 
χρήζουν αντιμετώπισης. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα οφέλη της 
ενιαίας αγοράς και να αναπτυχθεί η περιφερειακή τους ολοκλήρωση στο πλαίσιο μιας 
συνεκτικής πολιτικής γειτονίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές 
που είναι απομακρυσμένες από την ενδοχώρα, αντιπροσωπεύουν τα ενεργά σύνορα της 
Ευρώπης και εμπερικλείουν μια γεωπολιτική συνιστώσα. Ως εκ τούτου, χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής, ειδικότερα στο πλαίσιο των προγραμμάτων στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας, 
καθώς και στις σχέσεις με τρίτες χώρες και χώρες με προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικές δεσμούς. 

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Pedro Solbes «[…] η ΕΕ πρέπει να ανανεώσει το οικείο 
σύμφωνο ολοκλήρωσης και να προσδώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ, όχι μόνο ανακαλύπτοντας εκ νέου τις τομεακές πολιτικές της, αλλά ενισχύοντας 
παράλληλα τη διακυβέρνησή της και την αποσαφήνιση της δράσης της όσον αφορά τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ακόμα, πρέπει να αποδοθεί έμφαση στην εξωτερική διάσταση 
της ενιαίας αγοράς, μέσω της ενσωμάτωσης των περιορισμών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών στις ευρωπαϊκές εμπορικές πολιτικές, ενώ πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν πλήρως 
τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας πολιτικής γειτονίας με επίκεντρο τη διαμόρφωση 
κατάλληλων ολοκληρωμένων περιφερειακών αγορών».

4. Συμπέρασμα

Στο τελευταίο υπόμνημα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές1, συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
οι αρχές Cayenne, οι οποίες θεσπίστηκαν το 1999, εξακολουθούν να αποτελούν τον 

                                               
1 Υπόμνημα σχετικά με το ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, Las Palmas, Μάιος 2010.
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ακρογωνιαίο λίθο της δράσης της ΕΕ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σύμφωνα με τις εν 
λόγω αρχές, την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, την αρχή της αξίας των δυνατοτήτων, την 
αρχή της συνοχής των ευρωπαϊκών πολιτικών και την αρχή της εταιρικής σχέσης, η 
ευρωπαϊκή δράση πρέπει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη 
μετατροπή των δυνατοτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε πραγματικούς παράγοντες 
οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως με τη λήψη ειδικών μέτρων.

Ο «οδικός χάρτης» που έχει καταρτιστεί συνάδει εν προκειμένω με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που βρίσκονται στο επίκεντρο των προσδοκιών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της ΕΕ. Θα αποτελέσει τη «ραχοκοκαλιά» της έκθεσης πρωτοβουλίας, η συμβολή της οποίας 
αναμένεται να διαμορφώσει μια πιο ισορροπημένη ανταπόκριση της πολιτικής συνοχής στις 
προκλήσεις που εγείρονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ΕΕ 2020.


