
 

 

P7_TA-PROV(2011)0316 

Πέµπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την 

πολιτική συνοχής µετά το 2013  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την πέµπτη 

έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής µετά το 

2013 (2011/2035(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεµβρίου 2010 µε τίτλο 

«Συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή: το µέλλον της πολιτικής συνοχής» (COM(2010)0642) (στο εξής 

«συµπεράσµατα»), 

– έχοντας υπόψη την πέµπτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονοµική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή, µε τίτλο «Επένδυση στο µέλλον της Ευρώπης», της 9ης Νοεµβρίου 

2010 (στο εξής «πέµπτη έκθεση για τη συνοχή»), 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τον 

τίτλο XVIII, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999
1
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999
2
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας 

(ΕΟΕΣ)
3
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (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
4
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 

11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1164/94
5
, 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 

2006, για τη θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA)
1
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Συµβουλίου, της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006, µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, 

ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του 

έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 24ης Απριλίου 2007, σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

µελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσµατικότητα της πολιτικής συνοχής
3
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο 

για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά µε την µελλοντική 

µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής
4
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά µε τη συµβολή της 

πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 2020
5
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 22ας Σεπτεµβρίου 2010 σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και 

αραιοκατοικηµένων περιφερειών
6
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε την πολιτική 

συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ µετά το 2013
7
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το µέλλον του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
8
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά µε την τρέχουσα 

κατάσταση και τις µελλοντικές συνέργειες για αυξηµένη αποτελεσµατικότητα µεταξύ του 

ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταµείων
9
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2004, µε τίτλο «Μία 

ενισχυµένη εταιρική σχέση για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες» 

(COM(2004)0343), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 

17ης Οκτωβρίου 2008, µε τίτλο «Οι ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες: ένα 

πλεονέκτηµα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, µε τίτλο 

«Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 6ης Οκτωβρίου 2010 µε τίτλο «Η 

περιφερειακή πολιτική συµβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 

2020» (COM(2010)0553), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, µε τίτλο 

«Συµβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιµη ανάπτυξη στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0017), 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου γενικών υποθέσεων, της 

21ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά µε την πέµπτη έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική 

και εδαφική συνοχή (6738/11), 

– έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 1ης Απριλίου 

2011, σχετικά µε την πέµπτη έκθεση για τη συνοχή (CdR 369/2010), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 

γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 

Ελέγχου του Προϋπολογισµού και της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και 

Ισότητας των Φύλων (A7-0222/2011), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή πολιτική συνοχής συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση 

της παραγωγικότητας που επετεύχθη σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης κατά την 

προηγούµενη και την τρέχουσα περίοδο χρηµατοδότησης· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εκ 

των υστέρων αξιολογήσεις καταδεικνύουν επίσης σαφή µείωση των οικονοµικών, 

κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές 

έχουν εξίσου θετικά αποτελέσµατα στην κοινωνική ασφάλιση και στις επενδύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος, 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής νοείτο ως συµπλήρωµα της ενιαίας αγοράς, 

για να προωθηθεί η ανάπτυξη µιας καινοτόµου και προστατευτικής Ευρώπης βασισµένης 

στην αλληλεγγύη απέναντι στις προκλήσεις σε σχέση µε την παγκοσµιοποίηση, τη 

δηµογραφική µεταβολή και τη διατήρηση των πόρων, και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το 

ενδογενές δυναµικό όλων των περιφερειών προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη 

και την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί ουσιαστικό ζήτηµα για τους 

πολίτες, διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να βιώνουν στην καθηµερινότητά τους την 

Ευρώπη, προσδίδοντας παράλληλα στην τελευταία απτό χαρακτήρα και προβολή σε 

επίπεδο ΕΕ, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική επέδειξαν 

ευελιξία σε συνθήκες κρίσης και συνέβαλαν καίρια σε διάφορα εθνικά σχέδια τόνωσης 

της οικονοµίας και προγράµµατα δηµιουργίας ικανοτήτων και ότι είναι σηµαντικό να 

διατηρηθεί αυτή η ευελιξία, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική έχει µείζονα συµβολή στην 

υπέρβαση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, δεδοµένου ότι τείνει να 

προσανατολίζεται στην καινοτοµία και την εξάλειψη των ανισοτήτων, δίνοντας στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες ισχυρή ώθηση για την αναβάθµιση της υποδοµής, την ενίσχυση 



 

 

των δυνατοτήτων των περιφερειών για καινοτοµία και την προώθηση της βιώσιµης 

οικολογικής ανάπτυξης, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά ταµεία προσανατολίζονται προς τους στόχους 

της στρατηγικής της Λισαβόνας, γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το εντυπωσιακό 

ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων για τους στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», και ότι το 20 % των σχεδίων ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας συµβαδίζει µε τους στόχους της Λισαβόνας, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία αποβλέπει στην ενθάρρυνση της 

συνεργασίας µεταξύ των εδαφών και των περιφερειών, προκειµένου να ανταποκριθούν 

µαζί στις κοινές προκλήσεις τους, να περιορίσουν τους γεωγραφικούς, διοικητικούς και 

ρυθµιστικούς φραγµούς που παρεµποδίζουν αυτήν τη συνεργασία και να αµβλυνθεί η 

«επίπτωση των συνόρων», 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µερική αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν οφείλεται 

τόσο σε ανεπαρκή υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή όσο στην έλλειψη 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συµµετοχής του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου 

στη στρατηγική αυτή, στις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναµίες κατά 

την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, σε ελλιπή δηµοσιονοµική πειθαρχία, καθώς και 

στα ανεπαρκή µακροοικονοµικά πλαίσια επιµέρους κρατών µελών· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά σφάλµατος και το φαινόµενο κατάχρησης των 

µέσων ενίσχυσης µειώθηκαν σαφώς τις τελευταίες χρηµατοδοτικές περιόδους· 

εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαρθρωτική πολιτική παραµένει 

ένας τοµέας µε υψηλό ποσοστό παρατυπιών, και ότι ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν 

να µην διαθέτουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αποτροπή της κατάχρησης των 

µέσων ενίσχυσης και για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι παρατυπίες µπορεί να µην καταγγέλλονται, είτε από αµέλεια 

είτε από πρόθεση, και ότι πρέπει να σηµειωθεί πως σηµαντικό ποσοστό των σφαλµάτων 

στην πολιτική συνοχής µπορεί να αποδοθεί σε νοµοθετικές απαιτήσεις εκτός του 

πλαισίου της πολιτικής για τη συνοχή, σε τοµείς όπως οι δηµόσιες συµβάσεις, το 

περιβάλλον και οι κρατικές ενισχύσεις, 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 

πολιτικής (σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, διασυνοριακή συνεργασία) σε 

συνδυασµό µε µια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, οριζόντιους στόχους και 

ασφάλεια του σχεδιασµού µέσω αξιοπιστίας στη χρηµατοδότηση και συµφωνηµένου 

χρονικού πλαισίου (7 ετών) αποδείχτηκαν εν γένει αποτελεσµατικοί, αλλά και ότι 

σηµειώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατάρτιση του προγράµµατος, οι οποίες 

οφείλονται στις παρατεταµένες χρηµατοπιστωτικές και νοµοθετικές διαπραγµατεύσεις 

στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και σε σηµαντικές 

αλλαγές των κανόνων που εφαρµόζονται στην πολιτική συνοχής, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής προώθηση και ανάπτυξη των περιφερειών σύγκλισης 

επιδρά θετικά στη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές τους και, κατά 

συνέπεια, έχει αποδεδειγµένα ευεργετικά αποτελέσµατα ακόµα και για το πιο εύπορα 

κράτη µέλη της ΕΕ, 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια ολοκληρωµένη και επαρκώς χρηµατοδοτούµενη πολιτική 

συνοχής της ΕΕ εξακολουθεί να έχει ουσιαστική σηµασία, δεδοµένων των ανισοτήτων 



 

 

µεταξύ των περιφερειακών οικονοµιών και σε κοινωνικό επίπεδο, των γεωγραφικών 

µειονεκτηµάτων ορισµένων περιφερειών (κυρίως των εξόχως απόκεντρων περιφερειών), 

όπως επίσης των ειδικών διαρθρωτικών προβληµάτων και της ανάγκης για προσαρµογή 

στις νέες προκλήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι τούτο επιβάλλεται και από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, δεδοµένης της στρατηγικής σηµασίας της για το µέλλον, η 

πολιτική συνοχής δεν πρέπει να καταστεί µεταβλητή προσαρµογής στις µελλοντικές 

διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό, 

Προστιθέµενη αξία και προτεραιότητες των επενδύσεων 

1. ζητεί, στα προγράµµατα της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής, να 

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία· θεωρεί ότι η 

προστιθέµενη αυτή αξία επιτυγχάνεται όταν τα σχέδια της ΕΕ επιφέρουν διατηρήσιµη 

βελτίωση της οικονοµίας, της υποδοµής, της κοινωνικής και/ή της περιβαλλοντικής 

κατάστασης των µειονεκτουσών, λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών, και η βελτίωση αυτή 

δεν θα ήταν εφικτή χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση· 

2. αναγνωρίζει επίσης την προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όταν τα 

χρηµατοδοτούµενα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έργα συµβάλλουν στην 

επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την οικονοµική 

ανάπτυξη, την έρευνα, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισµό, τη διαχείριση 

πόρων, τον αθλητισµό, τη δηµογραφική ανάπτυξη, το βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό, 

την κοινωνική συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη, και ότι όλα αυτά τα αποτελέσµατα 

δεν θα ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση· 

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων σύµφωνα µε µια αποκεντρωµένη 

προσέγγιση και την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της κοινής διαχείρισης 

συνιστά ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της πολιτικής για τη συνοχή και, ως εκ 

τούτου, παρέχει προστιθέµενη αξία· θεωρεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση µε σαφώς 

καθορισµένες δοµές και ευθύνες ως πραγµάτωση της αρχής της επικουρικότητας, καθώς 

και ως δικαιολογηµένη αναγνώριση της σηµασίας των περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και της έννοιας της ανάληψης ευθύνης των ενδιαφερόµενων φορέων µε 

τη θέσπιση λεπτοµερών δεσµευτικών διατάξεων σε ένα Περιφερειακό Σύµφωνο το οποίο 

θα αποφασισθεί σε κάθε κράτος µέλος, προκειµένου να ενισχυθούν µεταξύ άλλων ο 

προγραµµατισµός και η υλοποίηση που προσανατολίζονται περισσότερο στα 

αποτελέσµατα· 

4. φρονεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή και τον κύκλο 

προγραµµατισµού της, την κατανοµή των δαπανών και την πρόσβαση των δυνητικών 

δικαιούχων των διαρθρωτικών ταµείων σε πληροφορίες αποτελούν σηµαντικές 

προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, και 

ότι θα πρέπει, εποµένως, η διαφάνεια να καθιερωθεί ως κατευθυντήρια διατοµεακή αρχή 

στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραµµατισµού της συνοχής και λήψης αποφάσεων κατά 

την επόµενη περίοδο χρηµατοδότησης· υπογραµµίζει ότι η κοινοποίηση του καταλόγου 

των δικαιούχων θα πρέπει να συνεχιστεί, και µάλιστα επιγραµµικά, δεδοµένου ότι 

συνιστά αποτελεσµατικό µέσο για τη βελτίωση της διαφάνειας· 



 

 

5. θεωρεί τους κανόνες διαφάνειας (υποχρέωση δηµοσίευσης τελικού δικαιούχου) 

απαραίτητο µέσο για τους εµπειρογνώµονες, την κοινή γνώµη και τους αρµόδιους για τη 

χάραξη πολιτικής προκειµένου να µπορούν να αξιολογούν κατά πόσον η διαρθρωτική 

χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους τεθέντες στόχους και µε νόµιµο 

τρόπο· ζητεί να παρέχεται περιγραφή όχι µόνο στη γλώσσα της χώρας, αλλά και σε µία 

από τις τρεις γλώσσες εργασίας (αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά) και συνιστά περαιτέρω 

εναρµόνιση ως προς τις απαιτούµενες πληροφορίες· 

6. επισηµαίνει ότι, µολονότι οι περιφερειακές ανισότητες τείνουν να µειωθούν, ωστόσο 

εξακολουθούν να υφίστανται µείζονες ανισορροπίες –οι οποίες µάλιστα µεταξύ 

ορισµένων κρατών µελών αλλά και εντός ορισµένων κρατών µελών στην ουσία 

εντάθηκαν, µεταξύ άλλων λόγω της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης– και ότι, 

ως εκ τούτου, η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην άµβλυνση 

των ανισοτήτων και στην επίτευξη αρµονικής και βιώσιµης ανάπτυξης για όλες τις 

περιφέρειες της Ένωσης, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκονται· 

7. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες περιφερειών που, λόγω γεωγραφίας και φυσικού 

περιβάλλοντος, βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική κατάσταση· ζητεί και πάλι από τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή να εφαρµόσουν ειδικές µορφές προτιµήσεων – µε την 

προϋπόθεση ότι θα είναι αποτελεσµατικές και ότι θα αποφέρουν ευρωπαϊκή 

προστιθέµενη αξία – για τις περιφέρειες οι οποίες σύµφωνα µε τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν στις ιδιαίτερα µειονεκτούσες κατηγορίες 

περιφερειών (εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικηµένες υπερβόρειες 

περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή παραµεθόριες περιφέρειες)· 

8. αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισµένων περιφερειών που 

απορρέουν από τη γεωγραφία, τη δηµογραφική µεταβολή ή από ειδικές δυσχέρειες, όπως 

είναι το φυσικό περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα προσοχή και στις δυνατότητές τους· 

επαναλαµβάνει την έκκλησή του για ειδικές µορφές προτιµήσεων, ευελιξία και ειδική 

χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό για τις κατηγορίες αυτές περιφερειών, ιδίως γι’ 

αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση (όπως οι εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες, περιλαµβανοµένων των εξόχως απόκεντρων αγροτικών 

περιφερειών, οι υπερβόρειες πολύ αραιοκατοικηµένες περιφέρειες οι οποίες, µεταξύ 

άλλων, έχουν το µειονέκτηµα των µεγάλων αποστάσεων και του βόρειου κλίµατος, και οι 

νησιωτικές, ορεινές και παραµεθόριες περιφέρειες) µέσω ευνοϊκότερων όρων για 

επενδύσεις στις περιοχές αυτές, είτε µε άµεση ενίσχυση είτε µε φοροαπαλλαγές· ζητεί 

επίσης την εκπόνηση µελετών για τη διατήρηση ή τη θέσπιση ορισµένων προτιµήσεων 

για τις κατηγορίες αυτές περιφερειών, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η χρήση των 

µέσων της διαρθρωτικής πολιτικής συνάδει προς τις οικονοµίες τους, λαµβανοµένης 

δεόντως υπόψη της σηµασίας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεών τους και της 

ανάγκης για ανταγωνιστικότητα και ίσες ευκαιρίες, ούτως ώστε οι οικονοµίες τους να 

αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· 

9. επισηµαίνει ότι η Ένωση θα µπορεί είναι ανταγωνιστική απέναντι στον παγκόσµιο 

ανταγωνισµό µόνον εφόσον η πολιτική της για τη συνοχή είναι σε θέση να αξιοποιεί στο 

έπακρο το αναπτυξιακό δυναµικό όλων των περιφερειών, των αστικών περιοχών και των 

πόλεων και παρέχει τη δυνατότητα να δίδεται µια επαρκώς ευέλικτη απάντηση σε 

επίπεδο περιφερειών στις προκλήσεις και τις αδυναµίες που επισηµαίνει η στρατηγική 

Ευρώπη 2020· υπογραµµίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η στοχευµένη χρησιµοποίηση των 



 

 

πόρων των διαρθρωτικών πόρων µέσω µιας ευρείας εδαφικής προσέγγισης πρέπει να 

χρησιµεύει επίσης στην αντιστάθµιση διαρθρωτικών αδυναµιών στις ισχυρότερες 

περιφέρειες· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς εργαλείο 

εφαρµογής της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι η διαρκής έµφαση στις βασικές αρχές 

της πολιτικής για τη συνοχή θα έχει την προστιθέµενη αξία της διατήρησης των 

επιτευγµάτων της Ευρώπης 2020 ακόµη και µετά τη λήξη της στρατηγικής· 

10. υπογραµµίζει ότι η πολιτική για τη συνοχή πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στην εδαφική 

συνοχή και επισηµαίνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας πρόσθεσε στους στόχους της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής το στόχο της εδαφικής συνοχής· δηλώνει ότι ο 

στόχος αυτός είναι αλληλένδετος µε τις προκλήσεις της οικονοµικής και κοινωνικής 

συνοχής και ενισχύει την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία της πολιτικής για τη συνοχή· 

επισηµαίνει, τέλος, ότι η «εδαφική συνοχή» διαδραµατίζει επιπλέον σηµαντικό ρόλο και 

σε υποπεριφερειακό επίπεδο, ιδίως στις αστικές περιοχές (προβληµατικές αστικές 

συνοικίες, άναρχη εξάπλωση αστικής περιοχής), ακόµη και εντός των περιφερειών που 

θεωρούνται εύπορες· 

11. θεωρεί ότι οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές – υπό την προϋπόθεση ότι οι 

περιφερειακές αρχές συµµετέχουν στη διαχείρισή τους – αποτελούν σπουδαία ευκαιρία 

για την αξιοποίηση µορφών του υπερεθνικού δυναµικού, τη βελτίωση της συνεργασίας 

µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης 

για την αντιµετώπιση φυσικών προκλήσεων, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος 

ή η αξιοποίηση πόρων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο µια πιο αποδοτική, ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη· επισηµαίνει την ανάγκη 

αποτελεσµατικότερης σύνδεσης των προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας µε εδαφικές 

στρατηγικές (όπως σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και 

σχέδια για την τοπική ανάπτυξη)· φρονεί ότι µε τον καλύτερο συντονισµό των 

υφιστάµενων µηχανισµών ενίσχυσης ανοίγει ο δρόµος για µια πιο στοχευµένη χρήση των 

διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αύξηση των πόρων που 

διατίθενται στους συγκεκριµένους τοµείς διαπεριφερειακής συνεργασίας· εκτιµά 

επιπλέον ότι δεν πρέπει να δηµιουργηθούν άλλα νέα µέσα, οικονοµικοί πόροι ή δοµές 

εφαρµογής για τις στρατηγικές αυτές και ότι δεν πρέπει να θιγεί η χρηµατοδοτική 

ενίσχυση που παρέχεται στις περιφέρειες για µικρότερης κλίµακας αναπτυξιακά έργα· 

εκτιµά ότι η µακροπεριφερειακή προσέγγιση θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την 

ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της πολιτικής γειτονίας· 

στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν περισσότερο 

υπόψη την εδαφική διάσταση του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

απασχόληση· 

12. αµφιβάλλει κατά πόσον τα ειδικά επιχειρησιακά προγράµµατα για λειτουργικές 

γεωγραφικές ενότητες, όπως οµάδες αρχών σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο θαλάσσιας ή 

ποτάµιας λεκάνης, θα αποφέρουν πρόσθετα οφέλη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχουν πολιτικές αρχές (συµπεριλαµβανοµένων δηµοκρατικά εκλεγµένων αρχών) µε 

επαρκή αρµοδιότητα για την εφαρµογή τους· ζητεί αντίθετα να υπάρξει πιο στενός 

συντονισµός των µακροπεριφερειακών στρατηγικών, των περιφερειακών σε επίπεδο 

µητροπόλεων στρατηγικών ή των στρατηγικών µε βάση τη γεωγραφία και το περιβάλλον 

σε διακρατικό επίπεδο και να ληφθούν δεόντως υπόψη οι εν λόγω λειτουργικές 

γεωγραφικές ενότητες στο πλαίσιο των εθνικών επιχειρησιακών προγραµµάτων, 

προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση της χρηµατοδότησης της ΕΕ για διαπεριφερειακά 

αναπτυξιακά έργα· εκτιµά ότι τα ειδικά επιχειρησιακά προγράµµατα θα πρέπει να είναι η 



 

 

προτιµητέα λύση εφαρµογής σε περιφέρειες όπου η υποπεριφερειακή εφαρµογή 

εξασφαλίζει προστιθέµενη αξία έναντι των εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων 

και έχουν δηµιουργηθεί εταιρικές σχέσεις από πολιτικούς φορείς µε σκοπό την 

υλοποίηση των προγραµµάτων· ζητεί τη ανάµιξη διασυνοριακών οµίλων στη χάραξη των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων για τα διασυνοριακά προγράµµατα, βάσει του 

κανονισµού ΕΟΕΣ· 

13. υπογραµµίζει τον καίριο ρόλο των αστικών περιοχών και περιφερειών – 

συµπεριλαµβανοµένων των πρωτευουσών και των περιφερειών τους – στην επίτευξη των 

οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη 

2020· υποστηρίζει τη δυναµική διαδικασία που δροµολογήθηκε κατά την προηγούµενη 

περίοδο προγραµµατισµού για τα ολοκληρωµένα αστικά προγράµµατα και επισηµαίνει 

τη σπουδαιότητα των εν εξελίξει πειραµατισµών· ζητεί τη στήριξη ιδεών και έργων που 

µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρότυπα µε βάση ενοποιηµένα, ανάλογα µε την περιοχή 

σχέδια ανάπτυξης, καθώς και την αµοιβαία επωφελή αναβάθµιση των σχέσεων µεταξύ 

των πόλεων και των αγροτικών περιοχών που συνδέονται λειτουργικά µε αυτές· εκτιµά 

ότι η εξασφάλιση µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ των περιοχών αυτών έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων των περιοχών που περιλαµβάνουν 

µειονεκτούσες κοινότητες· υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι µεγαλύτερες 

κοινωνικοοικονοµικές διαφορές υφίστανται συχνά εντός των πόλεων και ότι πόλεις µε 

µειονεκτούσες περιοχές και θύλακες φτώχειας είναι δυνατόν να υπάρχουν και σε 

ευηµερούσες περιφέρειες· 

14. τονίζει ότι οι πόλεις µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά, ως κέντρα ανάπτυξης και 

κινητήριες δυνάµεις ανάπτυξης, σε συγκεκριµένες περιφέρειες· επισηµαίνει, παράλληλα, 

την ανάγκη να µπορούν οι αγροτικοί οικισµοί να συµµετέχουν σε ολοκληρωµένες λύσεις 

για µια συγκεκριµένη λειτουργική γεωγραφική ενότητα µε την υποστήριξη των εταιρικών 

σχέσεων και των δικτύων· υπογραµµίζει τις συγκεκριµένες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των 

κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών τους ρόλων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι το ενδογενές δυναµικό των αγροτικών και περιαστικών περιοχών προσφέρει µια 

ευκαιρία ανάπτυξης η οποία δεν περιορίζεται περιµετρικά των οικισµών και των 

µεγαλουπόλεων· σηµειώνει, επιπλέον, την ευκαιρία για οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα 

µειονεκτουσών περιφερειών που προσφέρει η κατάλληλη αξιοποίηση και στήριξη του 

ενδογενούς δυναµικού των αγροτικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένου του 

περιβαλλοντικού και του πολιτιστικού τους πλούτου· εκτιµά επίσης, στο πλαίσιο της 

διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, ότι οι συµπράξεις αγροτικών 

περιφερειών και αστικών περιοχών είναι προσφορότερες για την εξασφάλιση στις 

αγροτικές περιοχές των ίδιων προϋποθέσεων ανάπτυξης και ποιότητας ζωής όσον αφορά 

κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες· καλεί τα κράτη µέλη, δεδοµένης της 

δυναµικής επιρροής των πόλεων στην οικονοµική ανάπτυξη των περιφερειών και στην 

τόνωση της οικονοµίας στις περιβάλλουσες αγροτικές περιοχές, να εξασφαλίσουν τους 

αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των απαιτούµενων αστικών και περιαστικών 

έργων· 

15. απορρίπτει τη χρήση υποχρεωτικών ποσοστώσεων, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές 

κατανοµές των προγραµµάτων ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, για την τοπική και αστική ανάπτυξη, για τις 

αγροτικές περιοχές και για άλλες κατηγορίες χωρικών συγκεντρώσεων ή λειτουργικών 

περιοχών, δεδοµένου ότι έτσι θα µπορούσε να εξασφαλισθεί µεγαλύτερη κρίσιµη µάζα 

παρεµβάσεων· εκτιµά ότι η απαίτηση να προσδιορίζεται σε επίπεδο επιχειρησιακού 



 

 

προγράµµατος ποιες αστικές και άλλες περιοχές είναι επιλέξιµες για ενίσχυση είναι µια 

δυνατότητα στην οποία θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα, στις περιπτώσεις που η 

µέθοδος αυτή θα εξασφαλίσει προστιθέµενη αξία και συγκέντρωση της έντασης των 

ενισχύσεων, και ότι αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης βάσει των 

αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· εκτιµά ότι και στο θέµα αυτό πρέπει να δοθεί 

στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες µεγαλύτερη ευθύνη για τη διοργάνωση πιο 

ανταγωνιστικών και επικεντρωµένων στην απόδοση διαδικασιών επιλογής· 

16. υπογραµµίζει ότι στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή δεν πρέπει 

να υπάρχει µονοµερής ευνοϊκή µεταχείριση απέναντι σε ορισµένες κατηγορίες 

περιφερειών· ζητεί την ενίσχυση των συµπράξεων αγροτικών περιφερειών και αστικών 

περιοχών από κοινωνική, οικονοµική και οικολογική άποψη· 

17. τονίζει ότι η χρηµατοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 

πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικοπολιτικές 

προκλήσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020, συµµορφούµενη παράλληλα προς το 

θεµελιώδη στόχο της ΕΕ για οικονοµική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή όπως 

θεσπίζεται στη Συνθήκη και σεβόµενη την αρχή της επικουρικότητας· εκτιµά, ωστόσο, 

ότι µια γενικευµένη «ευρωπαιοποίηση» των αντίστοιχων τοµέων πολιτικής θα 

αποτύγχανε για οικονοµικούς λόγους· ζητεί, κατά συνέπεια, την περαιτέρω ανάπτυξη 

προσεγγίσεων ανάπτυξης µε βάση την περιοχή που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως 

πρότυπα, µε παράλληλη διατήρηση των υφιστάµενων αρµοδιοτήτων σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο· 

18. τονίζει, παροµοίως, ότι η πολιτική για τη συνοχή δεν µπορεί να αποτελέσει όχηµα ή µέσο 

εξυπηρέτησης τοµεακών ζητηµάτων, όπως είναι οι πολιτικές για την έρευνα και την 

ανάπτυξη, τη βιοµηχανική καινοτοµία και την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, 

καθώς αυτό θα σήµαινε στρέβλωση του πρωταρχικού στόχου και επιβολή περιορισµών 

στη χρήση της για την προώθηση του αναπτυξιακού δυναµικού των περιφερειών, που 

έχει ζωτική σηµασία για την προσέγγιση µεταξύ των περισσότερο µειονεκτουσών 

περιφερειών και των περισσότερο αναπτυγµένων περιφερειών· 

19. ζητεί, υπό το πρίσµα της απαιτούµενης µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 

της συζήτησης για την κλιµατική αλλαγή, µεγαλύτερη συµβολή της πολιτικής για τη 

συνοχή στην ταχεία ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας· εκτιµά ότι τούτο πρέπει να αποτελεί µία από τις προτεραιότητες, εάν 

στο πλαίσιο των προγραµµάτων διατίθενται επαρκή ποσά και εάν η έµφαση στις 

ανανεώσιµες πηγές εξασφαλίζει ενωσιακή προστιθέµενη αξία, βάσει σχεδίων για 

αποκεντρωµένες ενεργειακές προσεγγίσεις µε αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 

ενέργειας στις περιφέρειες· τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης του δυναµικού της 

περιφερειακής οικονοµίας στον τοµέα αυτό· 

20. διαπιστώνει ότι τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να στηρίξουν τις επενδύσεις σε ειδικές 

ενεργειακές υποδοµές, στήριξη η οποία όµως πρέπει να διατίθεται µόνο στις περιφέρειες 

εκείνες όπου πολιτικοί και γεωγραφικοί περιορισµοί παρεµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό 

την ικανότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενεργειακού εφοδιασµού· ζητεί 

επίσης η παροχή στήριξης από τα διαρθρωτικά ταµεία να συνδέεται πάντα µε την 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασµού, καθώς και 

µε την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη διαχείριση των πόρων· 



 

 

21. θεωρεί επίσης ότι µία από τις ευθύνες της πολιτικής για τη συνοχή είναι να πράττει το 

παν προκειµένου να καλυφθούν τα κενά και να εξαλειφθούν τα σηµεία συµφόρησης σε 

ένα βασικό δίκτυο ∆Ε∆ αποτελούµενο από οδικούς άξονες µε ευρωπαϊκή σηµασία, ιδίως 

στις παραµεθόριες περιφέρειες που έχουν µέχρι τώρα παραµεληθεί ιδιαίτερα στο θέµα 

αυτό· 

22. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

συνοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να 

επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδοµών ∆Ε∆, των θαλάσσιων αρτηριών και 

καθορισµένων ευρωπαϊκών οδών και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις 

παραµεθόριες περιφέρειες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· ζητεί τη λήψη όλων των 

αναγκαίων µέτρων προκειµένου να διασφαλισθεί επαρκής χρηµατοδότηση και να 

εξασφαλισθεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων προτεραιότητας ∆Ε∆-Μ· εκτιµά ότι 

ορισµένες κατηγορίες διασυνοριακής υποδοµής θα πρέπει να θεωρούνται ως έργα 

προτεραιότητας επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των στόχων 1, 2 και 3 και 

ζητεί τη θέσπιση υποχρεωτικού δικαιώµατος υποβολής της αρχικής πρότασης για αυτό το 

είδος δράσης σε περιφερειακό επίπεδο και ισότιµη συµµετοχή των παραµεθόριων 

περιφερειών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία προγραµµατισµού· 

23. ενθαρρύνει την εφαρµογή των εθνικών πόρων, δεδοµένης της προστιθεµένης αξίας που 

έχουν τα µέτρα αυτά για την ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης, της εδαφικής 

συνοχής και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως ο τουρισµός, που είναι σηµαντικές για 

αποµονωµένες περιοχές π.χ. νησιωτικές· 

24. στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση στις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις· ζητεί, εποµένως, οι βασικές αρχές της «Small Business Act» για την 

Ευρώπη, ήτοι «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» και «Μία φορά µόνο», να 

θεωρούνται ως ένα από τα θεµέλια της πολιτικής για τη συνοχή και φρονεί ότι οι αρχές 

αυτές θα πρέπει να εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες για τον 

καθορισµό των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων· 

∆έσµη στόχων και πλαίσιο σχεδιασµού των προγραµµάτων 

25. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (καινοτοµία, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, ενέργεια, περιβάλλον, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, δεξιότητες και 

µείωση της φτώχειας) αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής για τη συνοχή και της 

διαρθρωτικής πολιτικής· εκτιµά ότι οι προκλήσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

εντάσσονται πολύ οµαλά στη δέσµη τριών στόχων (σύγκλιση, περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, και ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία), που έχει 

αποδείξει την αποτελεσµατικότητά της·  

26. υπογραµµίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτοµία και την εκπαίδευση µπορούν να 

προαγάγουν την ανάπτυξη· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να παρέχεται ουσιαστική 

υποστήριξη από την ανάλογη υποδοµή (µεταφορές, ευρυζωνικό διαδίκτυο, ενέργεια) και 

από κατάλληλους θεσµούς (ισορροπηµένη σύνθεση δηµόσιων επενδύσεων και εξυγίανση 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε µακροοικονοµικά µέτρα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και διασυνοριακή εκπαίδευση)· 



 

 

27. εκτιµά ότι η προώθηση βασικών υποδοµών πρέπει επίσης να θεωρείται σύµφωνη προς τη 

στρατηγική Ευρώπη 2020, διότι µόνον όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά δίκτυα µεταφορών, 

ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και υποδοµές διάθεσης αποβλήτων θα µπορέσουν οι 

περιφέρειες σύγκλισης να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020· ακριβώς για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί σχετική ευελιξία ως προς την 

ερµηνεία των στόχων αυτών στις ασθενέστερες περιφέρειες και τις περιφέρειες που έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη· 

28. τονίζει ότι το ΕΚΤ αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο για την εφαρµογή της κοινωνικής 

διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην 

επίτευξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής αυτής, ήτοι στην απασχόληση, 

τη µετάβαση σε µια αειφόρο οικονοµία, τη µείωση του αριθµού των παιδιών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, την καταπολέµηση της ένδειας, των διακρίσεων και 

του κοινωνικού αποκλεισµού, βρίσκοντας απαντήσεις στις διαφορετικές κοινωνικές 

καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, εκτός από το ΑΕΠ, 

και άλλοι κοινωνικοί δείκτες θα ήταν χρήσιµοι στην ανάλυση SWOT· 

29. πιστεύει ότι το ΕΚΤ έχει ζωτική σηµασία για την πολιτική συνοχής και έχει το δυναµικό 

να εντείνει τη συµβολή της πολιτικής αυτής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020, µεταξύ άλλων και στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης µε την προσφορά 

στήριξης σε ΜΜΕ για τη δηµιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· 

30. θεωρεί ότι η καταπολέµηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας - ανεξαρτήτως του εάν 

σχετίζονται µε το φύλο, το γενετήσιο προσανατολισµό, την εθνοτική καταγωγή, την 

ηλικία, τις αναπηρίες ή τον τόπο διαµονής - έχει ζωτική σηµασία για την προαγωγή µιας 

γνήσιας ισότητας ευκαιριών· επισηµαίνει ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 

γυναικών είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 

2020 για την απασχόληση και ότι πρέπει, εποµένως, να αντιµετωπιστούν πλήρως τα 

εµπόδια για τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·  

31. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να παραµείνει το βασικό κριτήριο για τον καθορισµό των 

περιοχών που είναι επιλέξιµες για τη µέγιστη ενίσχυση (οι περιοχές µε µικρότερο από 

75 % του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και, κατά περίσταση, για τον καθορισµό των 

χωρών συνοχής (µικρότερο από 90 % του κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ)· εκτιµά ότι θα 

πρέπει να εκχωρηθεί στις αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές περιθώριο για τη 

χρήση – στο κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων, για κάθε στόχο και αναλόγως µε τη 

γεωγραφική συγκέντρωση – πρόσθετων δεικτών που θα συµφωνηθούν στο πλαίσιο των 

συµβάσεων αναπτυξιακών και επενδυτικών εταιρικών σχέσεων, µε τους οποίους θα 

αξιολογούνται οι κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές, δηµογραφικές και 

γεωγραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν·  

32. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να συνεχίσει να στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 

αναπτυγµένες περιφέρειες, σύµφωνα µε τα κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 

υπογραµµίζει ότι πρέπει να παραχωρείται επαρκές µερίδιο για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες που έχουν ανάγκη από τη χρηµατοδότηση που 

διατίθεται βάσει του στόχου 1 (σύγκλιση)· 

33. ζητεί να τεθεί όριο στις περιόδους επιλεξιµότητας για περιφέρειες που αποδεικνύεται ότι 

δεν είναι σε θέση να σηµειώσουν αξιόλογες βελτιώσεις της οικονοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής τους κατάστασης µετά από αρκετές περιόδους προγραµµατισµού και 

παρά τη µέγιστη ενίσχυση·  



 

 

34. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για όλη τη διάρκεια της επόµενης περιόδου 

προγραµµατισµού µε την οποία θα εξασφαλίζεται η παραχώρηση ρυθµιζόµενης, ικανής 

και αναλογικής µεταβατικής περιόδου για τις περιφέρειες που δεν εµπίπτουν πλέον στο 

στόχο σύγκλισης, για την αντιµετώπιση της ειδικής κατάστασής τους, και για τις 

περιφέρειες µε ΑΕΠ που κυµαίνεται µεταξύ του 75 % και 90 % του µέσου ενωσιακού, ως 

ενδιάµεσης κατηγορίας, προκειµένου να αποφευχθεί η άνιση µεταχείριση περιοχών παρά 

την παρεµφερή κατάστασή τους· εκτιµά ότι η ειδική αυτή ρύθµιση θα πρέπει να 

αντικαταστήσει τα σηµερινά συστήµατα «σταδιακής κατάργησης» και «σταδιακής 

εφαρµογής», δηµιουργώντας ένα δίκαιο σύστηµα που θα αντιµετωπίζει καλύτερα τις 

αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις περιφέρειες, 

ενισχύοντας παράλληλα τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, θεµελιώδεις αξίες της 

πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει ότι τα µεταβατικά αυτά µέτρα για την επόµενη περίοδο 

προγραµµατισµού δεν πρέπει να θεσπιστούν εις βάρος των σηµερινών περιοχών 

σύγκλισης (στόχος 1) και ανταγωνιστικότητας (στόχος 2) ή του στόχου της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (στόχος 3)· 

35. ζητεί την ενίσχυση του στόχου 2 (περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση) 

µέσω της οριζόντιας φύσης του, για την επίτευξη αποτελεσµάτων σε περιορισµένο 

αριθµό προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η ενίσχυση των ΜΜΕ, οι πράσινες καινοτοµίες, οι 

τοπικές οικονοµίες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι υποδοµές, η βιώσιµη κινητικότητα, 

οι ανανεώσιµες ενέργειες και ο ενεργειακός εφοδιασµός, η αποδοτική χρήση των πόρων 

και η κοινωνική ένταξη· τονίζει ότι το δοκιµασµένο σύστηµα διασφάλισης της 

ικανότητας των πιο αναπτυγµένων περιφερειών να εξαλείφουν τις περιφερειακές 

διαρθρωτικές αδυναµίες, να µειώνουν τις εδαφικές ανισότητες, να συµβάλλουν στην 

επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων και να ανταποκρίνονται σε µελλοντικές προκλήσεις 

χρησιµοποιώντας δοµές οι οποίες µπορούν να αντεπεξέλθουν µε ευελιξία στις 

µεταβαλλόµενες περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων συστάδων 

καινοτοµίας και ανταγωνισµού για τη χρηµατοδότηση στις περιφέρειες αυτές, πρέπει να 

διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω· ζητεί τη θέσπιση πρόσθετων µέτρων για 

περιοχές που επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις διαρθρωτικές αλλαγές, τα οποία 

µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και των 

υποδοµών· επισηµαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι στρατηγικές πρέπει να σχεδιάζονται µε 

αρκετή ευελιξία ώστε να είναι επιτρέπουν την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των 

ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας· 

36. ζητεί την ανάληψη δράσης για να διασφαλισθεί η ικανότητα των περισσότερο 

αναπτυγµένων περιφερειών να εκσυγχρονίζουν το κοινωνικό και οικονοµικό τους 

κεφάλαιο και να αντιµετωπίζουν συγκεκριµένους θύλακες φτώχειας και ανεπαρκούς 

οικονοµικής ανάπτυξης· 

37. υποστηρίζει σαφώς την άποψη ότι οι προσπάθειες στο πλαίσιο του στόχου 3 (ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία) πρέπει να ενταθούν σε όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στα 

τρία επίπεδα της συνεργασίας αυτής (διασυνοριακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό) και 

ζητεί αύξηση του σχετικού µεριδίου των διαρθρωτικών ταµείων στο 7 %· ζητεί η 

κατανοµή των πόρων για κάθε πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας να γίνεται βάσει 

εναρµονισµένων κριτηρίων, ώστε να ανταποκρίνεται µε στρατηγικό και ολοκληρωµένο 

τρόπο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γεωγραφικού εδάφους και 

περιοχής· τονίζει τη σηµασία των παραµεθόριων περιφερειών για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση του συντονισµού 

µεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων, κυρίως στους τοµείς τους οποίους αφορούν οι 



 

 

µεταφορές και η ενέργεια, και των διασυνοριακών υποδοµών, και την αύξηση των 

επιδοτήσεων για τα δίκτυα αυτά σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και ζητεί 

αντίστοιχη αύξηση της χρηµατοδότησης για όλες τις παραµεθόριες περιφέρειες· ζητεί την 

απλούστευση των κανόνων εφαρµογής που διέπουν τα προγράµµατα του στόχου 3, βάσει 

της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου κανόνων 

επιλεξιµότητας, στοιχεία που αποτελούν όλα προϋποθέσεις για να καταστούν τα 

προγράµµατα αυτά αποτελεσµατικότερα και περισσότερο ορατά· τονίζει την ανάγκη για 

στενή συµµετοχή των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων, γιατί µόνον έτσι µπορούν να 

αποκτήσουν συγκεκριµένο περιεχόµενο· 

38. φρονεί ότι οι ΕΟΕΣ συνιστούν ένα µοναδικό, εξαιρετικά πολύτιµο εργαλείο εδαφικής 

διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες για διαρθρωµένη συνεργασία και 

πρέπει να προωθηθεί ως µέσο συγκρότησης συστηµάτων διασυνοριακής διακυβέρνησης, 

που εξασφαλίζουν την ανάληψη ευθύνης για τις διάφορες πολιτικές σε περιφερειακό και 

σε τοπικό επίπεδο· 

39. απορρίπτει αναφανδόν όλες τις προτάσεις για εθνικοποίηση ή τοµεοποίηση της πολιτικής 

για τη συνοχή· εκτιµά ότι η ίδρυση νέων θεµατικών ταµείων (κλίµατος, ενέργειας, 

µεταφορών) θα υπονόµευε τη δοκιµασµένη και ορθή αρχή της κοινής διαχείρισης και των 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων και θα έθετε σε κίνδυνο τη διαθεσιµότητα συνεργειών 

και την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων και, κατά συνέπεια, τη συµβολή των 

περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 

40. εµµένει στην άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο πρέπει να παραµείνει µέρος 

της πολιτικής για τη συνοχή, διότι µόνον έτσι είναι δυνατή η διαµόρφωση και η 

εφαρµογή ολοκληρωµένων στρατηγικών για την αντιµετώπιση οικονοµικών και 

κοινωνικών προβληµάτων· 

41. στηρίζει την Επιτροπή στο στόχο της εξασφάλισης ενός ισχυρότερου, αποτελεσµατικού 

και περισσότερο ορατού ΕΚΤ· ζητεί, προς τούτο, από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

καταλήξουν σε συµφωνία στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεών τους για το αναγκαίο ποσό 

της συνεισφοράς του ΕΚΤ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων· 

42. πιστεύει ότι τα µέτρα για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του ΕΚΤ πρέπει να 

βασίζονται κυρίως σε κίνητρα και όχι σε κυρώσεις· 

43. υπογραµµίζει ότι η οικονοµική κρίση κατέστησε επιτακτικότερη την ανάγκη 

παρεµβάσεων στους τοµείς που εµπίπτουν στο ΕΚΤ, ιδιαίτερα για τη στήριξη της 

απασχόλησης, του επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, της κοινωνικής ένταξης και 

της µείωσης της φτώχειας· 

44. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΚΤ παρέχει καίρια στήριξη στις πολιτικές της αγοράς 

εργασίας, όπως είναι οι πολιτικές πρόληψης και οι τοπικές πολιτικές, καθώς και σε αυτές 

που επιδιώκουν να βοηθήσουν τους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να 

καταπολεµήσουν την ανεργία· επισηµαίνει το γεγονός ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν το ΕΚΤ για επενδύσεις σε νέες δεξιότητες, εκπαίδευση 

(περιλαµβανοµένης της νηπιακής εκπαίδευσης), διά βίου µάθηση, επαγγελµατικό 

επαναπροσανατολισµό και δραστηριότητες µετεκπαίδευσης µε στόχο την απασχόληση, 

και τονίζει ότι το ταµείο αυτό διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης σε όλες τις διαστάσεις της, περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης για τις 

πλέον µειονεκτικές και ευάλωτες οµάδες· 



 

 

45. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις παρεµβάσεις του ΕΚΤ που αποσκοπούν στην 

προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας· παροτρύνει τα κράτη µέλη να επενδύουν 

στα παιδιά από τη νηπιακή ηλικία µέσω της εκπαίδευσης και αργότερα να εφαρµόζουν 

ενδοσχολική καθοδήγηση µε βάση τις ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και διά βίου κατάρτιση για να βοηθούν τους εργαζοµένους να 

προσαρµόζουν τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας, εφαρµόζοντας παράλληλα 

µέτρα για την καταπολέµηση της ανεργίας και την αντιµετώπιση του φαινοµένου των 

"εργαζόµενων φτωχών" και θεσπίζοντας ειδικά διαµορφωµένα προγράµµατα υπέρ 

µειονεκτικών οµάδων και ευάλωτων οµάδων, όπως οι Ροµά, οι µετανάστες, τα άτοµα µε 

αναπηρίες και όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ώστε να προωθηθεί στην Ευρώπη 

η ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς και µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση· 

46. ζητεί βελτιωµένη στοχοθέτηση και πρόσθετη τεχνική στήριξη στις περιφέρειες που 

πλήττονται από µεγάλη φτώχεια και τη συχνά υπό συνθήκες έντασης συνύπαρξη 

πλειονοτικών και µειονοτικών πολιτισµών σε επίπεδο υποπεριφερειών· θεωρεί ότι οι εν 

λόγω υποπεριφερειακές οντότητες µπορούν εύκολα να παραµείνουν θύλακες µεγάλης 

φτώχειας αντιµετωπίζοντας το διαχωρισµό ακόµη και στο εσωτερικό περιφερειών που 

δεν υστερούν κατ’ ανάγκη σε σχέση µε τους στατιστικούς µέσους όρους· σηµειώνει ότι 

θα πρέπει να υπάρξει επικέντρωση των προσπαθειών στην ανάπτυξη αυτών των 

υποπεριφερειακών οντοτήτων· 

47. χαιρετίζει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θεσπίστηκαν σε µερικά κράτη µέλη για την 

περίοδο χρηµατοδότησης 2007-2013 επιχειρησιακά προγράµµατα και στο πλαίσιο του 

ΕΚΤ, τα οποία καλύπτουν όλους τους στοχοθετηµένους τοµείς· 

48. τονίζει το γεγονός ότι η πολύτιµη εµπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL είναι 

ακόµη και σήµερα σηµαντική, ιδίως όσον αφορά το συνδυασµό τοπικών και 

περιφερειακών µέτρων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ· 

49. υπογραµµίζει τη σηµασία των συνεργειών που επιτυγχάνονται µέσω ολοκληρωµένων 

τοπικών και περιφερειακών προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του ΕΚΤ µε το ΕΤΠΑ, 

και ζητεί να θεσπιστούν κοινοί κανόνες επιλεξιµότητας, καθώς και να αυξηθεί και να 

διευκολυνθεί η χρήση της δυνατότητας για διασταυρούµενη χρηµατοδότηση µεταξύ των 

δύο αυτών ταµείων – ιδίως στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδιασµού ανάπτυξης· 

υποστηρίζει την καθιέρωση της δυνατότητας εφαρµογής πολυταµειακών επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, τα οποία αναµένεται ότι θα διευκολύνουν περαιτέρω τις ολοκληρωµένες 

προσεγγίσεις· ζητεί, επιπλέον, βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του ΕΤΑ και του ΕΤΠΑ· 

50. ζητεί, µε στόχο την αύξηση των συνεργειών, µεγαλύτερη σύγκλιση των τοµεακών 

πολιτικών (µεταφορές, ενέργεια, έρευνα, περιβάλλον, εκπαίδευση) στην πολιτική για τη 

συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική, προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα και καλύτερος συντονισµός µεταξύ των διαρθρωτικών ταµείων, του 

ΠΚΠ και των προγραµµάτων πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη· θεωρεί ότι ο 

πολυταµειακός προγραµµατισµός θα µπορούσε να συµβάλει σε µια πιο ολοκληρωµένη 

προσέγγιση και θα αύξανε την αποτελεσµατικότητα της διασύνδεσης µεταξύ αυτών των 

διαφορετικών ταµείων· θεωρεί ότι οι εθνικές/περιφερειακές εταιρικές σχέσεις αποτελούν 

κατάλληλο µέσο για τη σύγκλιση των διαφόρων αυτών πολιτικών· υπογραµµίζει, εν 

προκειµένω ότι πρέπει να καθορισθούν σαφείς στόχοι και να αξιολογηθεί κατά πόσον 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι στα κράτη µέλη· 



 

 

51. προτείνει την εδαφική κατανοµή των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης· τονίζει, 

εποµένως, τη σηµασία που έχει η προσαρµογή της πολιτικής για τη συνοχή και των 

πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης στις ειδικές ανάγκες των εδαφικών περιφερειών 

δεδοµένου ότι η ουσιαστικότερη συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο 

σχεδιασµό και την εκτέλεση των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης και των 

προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας έχει καίρια σηµασία, στο βαθµό που δεν είναι 

δυνατή η εφαρµογή της ίδιας αναπτυξιακής στρατηγικής σε όλες τις περιφέρειες· 

52. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταµείο Συνοχής, τα 

προγράµµατα πλαίσιο, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο χρηµατοδότησης µετά το 

2013· εκτιµά ότι το µοντέλο της εναρµονισµένης κανονιστικής προσέγγισης (που 

καλύπτει τη διαχείριση, την επιλεξιµότητα και τους κανόνες για το λογιστικό έλεγχο και 

την υποβολή εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω µε ένα κοινό κανονισµό πλαίσιο· 

επισηµαίνει, εν προκειµένω, τη σηµασία που έχει η οµαλή συνεργασία µεταξύ των 

διαφορετικών ταµείων για την επίτευξη αποτελεσµάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 

προβεί στις απαιτούµενες αναπροσαρµογές για να διασφαλίσει ότι τα αντίστοιχα ταµεία 

µπορούν, όπου είναι δυνατόν, να αλληλοσυµπληρώνονται· 

53. ζητεί τη θέσπιση ενός νέου κοινού στρατηγικού πλαισίου από το Συµβούλιο και το 

Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου 177 της 

ΣΛΕΕ· 

54. εκτιµά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο πρέπει να περιληφθεί στο κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο, χωρίς, ωστόσο, να τροποποιηθούν οι ειδικοί κανόνες και διατάξεις που αφορούν 

τη λειτουργία του και µε παράλληλη διασφάλιση του εφοδιασµού του µε επαρκείς 

πόρους·  

55. προτείνει, εν προκειµένω, να µελετηθεί η επανένταξη των προγραµµάτων περιφερειακού 

ενδιαφέροντος του ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) στο ανωτέρω πλαίσιο· απορρίπτει, ωστόσο, 

το ενδεχόµενο η επανένταξη αυτή να οδηγήσει σε µείωση των προϋπολογισµών που 

προορίζονται για το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ· ζητεί τον καθορισµό δεσµευτικών στόχων για 

τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες προκειµένου να συγκροτηθούν εναρµονισµένες 

διοικητικές δοµές για τα διαθρωτικά ταµεία της ΕΕ και τα προγράµµατα αγροτικής 

ανάπτυξης περιφερειακού ενδιαφέροντος· 

56. ζητεί την αναθεώρηση του κανονισµού για τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά 

σύνορα και του τρέχοντος ευρωπαϊκού µηχανισµού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, µε 

στόχο την ενσωµάτωση των συναφών κονδυλίων στο στόχο 3 (ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία)· 

57. χαιρετίζει τους στόχους των συµβάσεων εταιρικής σχέσης στον τοµέα της ανάπτυξης και 

των επενδύσεων που προτείνει η Επιτροπή αντί των εθνικών στρατηγικών πλαισίων 

αναφοράς που προετοίµαζε στο παρελθόν για επί µέρους κράτη µέλη· ζητεί να 

καθοριστούν στην παρούσα φάση βασικές επενδυτικές προτεραιότητες µε στόχο την 

υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την επίτευξη άλλων στόχων όσον αφορά 

την πολιτική για τη συνοχή· κρίνει απαραίτητη την ταχύτερη δυνατή διευκρίνιση του 

επιµερισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων επιπέδων και ζητεί 

τη διατήρηση των εθνικών και/ή περιφερειακών και τοπικών αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε 

την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί σαφή δέσµευση για την προσήκουσα συµµετοχή 

των εταίρων στις συµβάσεις εταιρικών σχέσεων στους τοµείς της ανάπτυξης και των 

επενδύσεων· 



 

 

58. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων είναι το σηµαντικότερο 

µέσο για την υλοποίηση συγκεκριµένων επενδυτικών προτεραιοτήτων που προβλέπονται 

στα στρατηγικά έγγραφα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον καθορισµό σαφών και µετρήσιµων 

στόχων· 

59. ζητεί τη δεσµευτική συµµετοχή περιφερειακών και τοπικών αρχών και ενώσεών τους, 

σύµφωνα µε τα συνταγµατικά και θεσµικά συστήµατα των επί µέρους κρατών µελών, σε 

όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων της πολιτικής για τη συνοχή (στρατηγικός σχεδιασµός, 

κατάρτιση και διαπραγµάτευση συµφωνιών εταιρικών σχέσεων στους τοµείς της 

ανάπτυξης και επενδύσεων και επιχειρησιακά προγράµµατα, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση), µε διαρθρωµένο και συστηµατικό τρόπο· θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει η 

κατάλληλη σχετική πρόνοια στους κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία· 

60. θεωρεί ότι οιαδήποτε µελλοντική στρατηγική για τη χρήση του ΕΚΤ θα είναι 

αποτελεσµατικότερη εάν συµµετέχουν τα περιφερειακά και τοπικά επίπεδα 

διακυβέρνησης, που είναι ικανά να προσαρµόσουν τους στρατηγικούς στόχους στα 

συγκεκριµένα εδαφικά χαρακτηριστικά µε βάση ένα διαρθρωµένο διάλογο µε όλους τους 

ενδιαφεροµένους· 

61. στηρίζει το σύστηµα καθορισµού θεµατικών προτεραιοτήτων που πρότεινε η Επιτροπή· 

επισηµαίνει ότι, όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο ανάπτυξης ενός κράτους µέλους ή µιας 

περιφέρειας, τόσο ευρύτερος πρέπει να είναι ο κατάλογος προτεραιοτήτων, ενώ πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και να διασφαλίζεται 

ταυτόχρονα ότι η θεµατική αυτή προσέγγιση του προγραµµατισµού των διαρθρωτικών 

ταµείων και του ταµείου συνοχής δεν µπορεί να εφαρµόζεται εις βάρος της 

ολοκληρωµένης προσέγγισης µε βάση µε την περιοχή· 

62. ζητεί από τα κράτη µέλη, σε περίπτωση καθορισµού ορισµένων δεσµευτικών 

προτεραιοτήτων για όλα τα κράτη µέλη, να περιλάβουν µεταξύ των προτεραιοτήτων τους 

την καινοτοµία, τις υποδοµές, τις µεταφορές και τη διαχείριση πόρων, αλλά εκτιµά ότι θα 

πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγµών, ώστε να λαµβάνονται υπόψη η κλίµακα 

των προγραµµάτων, το βασικό σενάριο σε κάθε περιφέρεια και τα αποτελέσµατα που 

πρέπει να επιτευχθούν, προκειµένου οι προτεραιότητες αυτές να διαµορφωθούν µε βάση 

τις ειδικές ανάγκες κάθε περιφέρειας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η καινοτοµία 

πρέπει νοείται υπό την ευρεία έννοια, σύµφωνα µε την εµβληµατική πρωτοβουλία 

«Ένωση Καινοτοµίας»· σηµειώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή θέσεων 

απασχόλησης στην ΕΕ και φυτώριο επιχειρηµατικών ιδεών· τονίζει ότι πρέπει να 

συνεχιστεί και να ενταθεί η ενίσχυση των ΜΜΕ λόγω του κεντρικού ρόλου τον οποίο 

µπορούν να διαδραµατίσουν για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει 

ότι, σε συνδυασµό µε την Ένωση Καινοτοµίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί µια ευρεία 

αντίληψη όσον αφορά τις ανάγκες για καινοτοµία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση· 

υπογραµµίζει ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προτείνονται και να εφαρµόζονται 

περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική βάση και σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας· ζητεί να περιληφθούν στους προτεινόµενους τοµείς προτεραιότητας οι 

τοµείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και δράσεις για την 

καταπολέµηση της φτώχειας·  

63. ζητεί ως θέµα αρχής την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη του προγράµµατος και εν 

γένει την ταχύτερη εκτέλεση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης· 



 

 

υπογραµµίζει ότι αυτό έχει µεγάλη σηµασία ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις· 

ζητεί επίσης βελτίωση του τεχνικού εξοπλισµού που διαθέτουν οι εµπλεκόµενες 

διοικητικές αρχές, στενότερη διασύνδεση µεταξύ των αρχών αυτών, µείωση των 

υποχρεώσεων δηµοσίευσης και σηµαντική συρρίκνωση των προθεσµιών για τις 

προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις αιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να 

αξιολογήσει κατά πόσον θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν πιλοτικοί τοµείς για να 

δοκιµασθούν νέοι κανονισµοί σε µικρότερη κλίµακα προτού να τεθούν σε εφαρµογή στις 

υπόλοιπες περιφέρειες, προκειµένου να διαπιστωθούν πιθανά προβλήµατα εφαρµογής· 

Κίνητρα, προϋποθέσεις, εστίαση στα αποτελέσµατα, συγχρηµατοδότηση και επιλογές 

χρηµατοδότησης 

64. ζητεί η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων στους τοµείς της ανάπτυξης 

και των επενδύσεων να υπόκειται σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις που θα καθορίζονται µε 

διάλογο µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών· εκτιµά ότι οι προκαθορισµένες 

αυτές προϋποθέσεις πρέπει να επιβάλλουν στα κράτη µέλη την υλοποίηση 

µεταρρυθµίσεων ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των κονδυλίων στους τοµείς 

που σχετίζονται άµεσα µε την πολιτική για τη συνοχή, τις οποίες, όταν απαιτείται, τα 

κράτη µέλη θα καλούνται να υλοποιήσουν και ότι η διάθεση των κονδυλίων θα υπόκειται 

στις προϋποθέσεις αυτές· ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα οι παράγοντες που εµπλέκονται 

στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων να επηρεάζουν τις προϋποθέσεις· 

κρίνει σκόπιµο οι προϋποθέσεις αυτές να περιλαµβάνουν συγκεκριµένα την πλήρη 

εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας της ΕΕ (στους τοµείς της ρύθµισης των τιµών, 

των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, των µεταφορών, του περιβάλλοντος και της 

υγείας κ.λπ.) µε στόχο την πρόληψη των παρατυπιών και τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας· απορρίπτει, ωστόσο, κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 

µέλη να προβούν σε θεµελιώδεις κοινωνικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις· όλες οι 

προϋποθέσεις θα πρέπει να σέβονται πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εταιρικής σχέσης· 

65. εκτιµά ότι η τυχόν επιβολή νέων προϋποθέσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε πρόσθετη 

διοικητική επιβάρυνση των συµµετεχόντων φορέων· υποστηρίζει την ανάπτυξη 

συνεκτικών, τυποποιηµένων συστηµάτων επιβολής κριτηρίων τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και 

για το ΕΚΤ, τα οποία θα επιδέχονται αντικειµενική αξιολόγηση· 

66. θεωρεί την Επιτροπή υπεύθυνη για τη θέσπιση προϋποθέσεων και τον έλεγχο της 

εφαρµογής τους και προτείνει να υπάρξουν αντίστοιχα σχέδια δράσης για τα κράτη µέλη 

και τις περιφέρειες· 

67. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για µεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για τη 

συνοχή στα αποτελέσµατα µέσω του εκ των προτέρων καθορισµού κατάλληλων στόχων 

και δεικτών· τονίζει ότι οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να είναι ολιγάριθµοι, σαφώς 

καθορισµένοι, µετρήσιµοι και να συνδέονται άµεσα µε τον αντίκτυπο της 

χρηµατοδότησης και ότι θα πρέπει να καθορίζονται από κοινού µε τις περιφέρειες/τα 

κράτη µέλη· θεωρεί, ωστόσο, ότι όλα τα προτεινόµενα µέσα και κριτήρια για τη µέτρηση 

των επιδόσεων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βασίζονται σε µια ποιοτική προσέγγιση 

ως προς τα προγράµµατα· 

68. θεωρεί ότι οι δείκτες που καθορίζουν τη χρηµατοδότηση των περιφερειών από τα 

διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής πρέπει να βασίζονται στα πιο πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία της Eurostat, προκειµένου να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τον 



 

 

οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης στις περιφέρειες· 

69. κρίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια του ΕΚΤ, µέσω 

δράσεων προσανατολισµένων περισσότερο στα αποτελέσµατα και ζητεί να καθορισθούν 

εκ των προτέρων σαφείς και µετρήσιµοι στόχοι και δείκτες επιδόσεων, άµεσα 

σχετιζόµενοι µε το σκοπό της χρηµατοδότησης, οι οποίοι θα µετρούν συγκεκριµένα πόσο 

επιτυχής είναι η καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και η 

ένταξη σε απασχόληση ποιότητας· κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή όλων των 

παραγόντων που εµπλέκονται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στον καθορισµό αυτών 

των στόχων και δεικτών, στόχοι και δείκτες που θα πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια 

και εγκαίρως σε σχέση µε την πρόβλεψη της χρηµατοδότησης, έτσι ώστε τόσο τα κράτη 

µέλη όσο και η Επιτροπή να µπορούν να αξιολογούν τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και 

να κάνουν χρήση της κτηθείσας εµπειρίας στο επόµενο στάδιο προγραµµατισµού· 

υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να εξαρτάται η κατανοµή των κονδυλίων του 

ΕΚΤ από ex-ante προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων και από την προϋπόθεση της 

µεταφοράς της νοµοθεσίας της ΕΕ και την υιοθέτηση των στόχων της ΕΕ, στοιχεία 

απαραίτητα για την επιτυχία των µέτρων του ΕΚΤ, καθώς και από διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις και κατάλληλες διοικητικές ικανότητες· τονίζει ότι ο προσανατολισµός 

προς τα αποτελέσµατα δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος µικρών δικαιούχων ή στη 

δηµιουργία νέων εµποδίων πρόσβασης ή κινδύνων για τους δικαιούχους αυτούς· 

70. θεωρεί τη δηµόσια και ιδιωτική συγχρηµατοδότηση ως µία από τις θεµελιώδεις αρχές της 

πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του µέγιστου µεριδίου χρηµατοδότησης 

της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει περισσότερο υπόψη τα περιφερειακά επίπεδα 

ανάπτυξης, την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και τα είδη των χρηµατοδοτούµενων 

µέτρων και, αναλόγως, να αυξάνεται ή να µειώνεται· 

71. καλεί τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να ακολουθούν µια µακρόπνοη προοπτική στον 

προγραµµατισµό των πιστώσεων συγχρηµατοδότησης και να τις ενισχύουν µέσω 

χρηµατοοικονοµικών τεχνικών· 

72. ζητεί, σε συνδυασµό µε τις άµεσες επιδοτήσεις επιχειρήσεων, να λαµβάνεται υπόψη το 

γεγονός ότι η πολιτική για τη συνοχή, αντί να επηρεάζει τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις – ιδίως οι µεγάλες επιχειρήσεις – για τον τόπο εγκατάστασης της 

επιχείρησης, καταλήγει να εισπράττεται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη λάβει τις 

σχετικές αποφάσεις (φαινόµενο αντιπαραγωγικής δαπάνης) και ζητεί, ως εκ τούτου, η 

χρηµατοδοτική ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να επικεντρώνεται σε επενδύσεις 

στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης ή να παρέχεται, συχνότερα απ’ ό, τι ισχύει 

σήµερα, έµµεσα µέσω της υποστήριξης των υποδοµών· ζητεί επίσης να περιληφθούν στο 

γενικό κανονισµό για τα διαρθρωτικά ταµεία σαφείς διατάξεις που θα αποκλείουν την 

παροχή οιασδήποτε ενωσιακής χρηµατοδότησης για µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων 

εντός της Ένωσης, µειώνοντας σηµαντικά το κατώφλι για τον έλεγχο των επενδύσεων 

αυτού του είδους, αποκλείοντας τις µεγάλες επιχειρήσεις από τις άµεσες επιδοτήσεις και 

θέτοντας δεκαετές όριο στη διάρκεια δραστηριοποίησης· 

73. αναγνωρίζει το αποτέλεσµα µόχλευσης που έχουν τα νέα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις 

δυνατότητές τους να κινητοποιούν επενδύσεις, υποστηρίζει την αυξηµένη 

χρηµατοδότηση από δανειακά κεφάλαια εν γένει και ζητεί την επέκταση της χρήσης των 

ανανεούµενων µέσων χρηµατοδότησης στους επιλέξιµους τοµείς χρηµατοδότησης που 

αποδεικνύονται καταλληλότεροι· ζητεί, προς το σκοπό αυτό, απλοποίηση των 



 

 

διαδικασιών και µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

ενίσχυσης, καθώς και τη δηµιουργία µητρώου της ΕΕ στο οποίο θα καταγράφονται τα 

έργα στα οποία χορηγούνται δάνεια και τα έργα που επιδοτούνται· ζητεί τη δυνατότητα 

προσαρµογής των µέσων ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι βιώσιµα και εφικτά για όλες τις 

περιφέρειες και τις πόλεις· εκτιµά ότι, το αργότερο µετά το πέρας της περιόδου 

χρηµατοδότησης, η ευθύνη για τη χρήση των κονδυλίων θα πρέπει να περνά σε εθνικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο έργου· σηµειώνει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο δεν ακολούθησαν 

όλα τα κράτη µέλη µια αποκεντρωµένη προσέγγιση όσον αφορά µέσα χρηµατοδότησης 

όπως το JESSICA· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι πόλεις να έχουν άµεση πρόσβαση· 

74. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει να θεωρείται σε κάθε περίπτωση επιλογή και ότι τα 

άµεσα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη χρήση του 

χρηµατοδοτικού µίγµατος που είναι το πλέον ενδεδειγµένο για τις περιφερειακές ανάγκες 

τους· 

75. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει πιο δυναµικό ρόλο στη χρηµατοδότηση των 

υποδοµών ∆Ε∆· ζητεί να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις αυτοσυντηρούµενες συµπράξεις 

δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα· θεωρεί καταρχήν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει µείζονα 

ευθύνη στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά τη διασφάλιση διαφάνειας, καθώς και τη λήψη 

αποφάσεων και την εποπτεία· 

76. επικροτεί την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ της ΕΤΕ και της Επιτροπής για την 

υλοποίηση τριών κοινών πρωτοβουλιών – JESSICA, JEREMIE και JASMINE – οι 

οποίες αναµένεται να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της 

πολιτικής για τη συνοχή και να βελτιώσουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων· 

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εγκρίνει ενεργά κοινές πρωτοβουλίες µε την ΕΤΕ, 

ιδίως στο πεδίο της πολιτικής για τη συνοχή, και να διασφαλίσει χρηµατοδοτική 

ενίσχυση για τις ΜΜΕ· 

77. θεωρεί τις συνολικές επιχορηγήσεις σε επίπεδο υποπεριφέρειας ως το κατάλληλο µέσο 

για την ανάπτυξη ανεξάρτητων στρατηγικών καινοτοµίας σύµφωνα µε τους στόχους της 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής· 

78. απορρίπτει ωστόσο τις ποσοστώσεις ή τις δεσµεύσεις για συνολικές επιχορηγήσεις, διότι 

θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδιο στον καθορισµό γενικών προτεραιοτήτων 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των περιφερειών· 

Προϋπολογισµός, δηµοσιονοµική διαχείριση, µείωση της γραφειοκρατίας, δηµοσιονοµική 

πειθαρχεία και δηµοσιονοµικός έλεγχος 

79. θεωρεί ότι το σύστηµα των επταετών περιόδων προγραµµατισµού για την πολιτική 

συνοχής αποδείχθηκε αποτελεσµατικό και θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 

τέλος της επόµενης περιόδου προγραµµατισµού (2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος ταχύτερης στρατηγικής επανεκτίµησης των βασικών όρων, ώστε να µπορεί η 

ΕΕ να ανταποκρίνεται ταχύτερα και µε µεγαλύτερη ευελιξία σε έκτακτα συµβάντα 

(χρηµατοπιστωτικές κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές)· 

80. υπογραµµίζει ωστόσο ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ υπό τη σηµερινή δοµή του και οι 

µηχανισµοί διάθεσης των πιστώσεών του, που βασίζονται στους κανονισµούς για τα 

διάφορα ταµεία, αποδείχθηκαν αποτελεσµατικοί ιδίως για την υλοποίηση της πολιτικής 

για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής, και ότι, κατά συνέπεια, τροποποιήσεις θα 



 

 

πρέπει να γίνουν µόνο στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές ή σε 

περιπτώσεις που οι ρυθµίσεις αντίκεινται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό· υποστηρίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τις προτάσεις της Επιτροπής για εναρµόνιση των κανόνων που διέπουν 

όλα τα διαθέσιµα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη· ζητεί, ωστόσο, να 

επιδεικνύεται µέγιστη προσοχή σε κάθε τροποποίηση, ακόµα και στις επουσιώδεις, όταν 

πρόκειται για καθιερωµένες, ορθές και δοκιµασµένες δοµές, προκειµένου να 

αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και η αβεβαιότητα για τους εθνικούς και περιφερειακούς 

φορείς διαχείρισης και η αυξηµένη επιβάρυνση των δικαιούχων, ιδίως αυτών µε µικρή 

δοµή και περιορισµένες δυνατότητες· 

81. θεωρεί εφικτή την ενσωµάτωση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στο υπάρχον 

σύστηµα στόχων και ταµείων· απορρίπτει οιαδήποτε υποδιαίρεση του προϋπολογισµού 

της ΕΕ µε βάση τις θεωρητικές έννοιες «ευφυής», «χωρίς αποκλεισµούς» ή «βιώσιµη» 

ανάπτυξη, καθώς και τον κατακερµατισµό της πολιτικής για τη συνοχή σε διάφορα 

κεφάλαια του προϋπολογισµού· θεωρεί ότι η πολιτική αυτή πρέπει να έχει δικό της 

κεφάλαιο στον προϋπολογισµό της ΕΕ· 

82. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή µετά το 2013 είναι σε θέση να συµβάλει ακόµη 

περισσότερο σε περαιτέρω και βιώσιµη ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ και ότι 

συνιστά πολιτική αποφασιστικής σηµασίας για τη διατοµεακή εφαρµογή της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020 και, ως εκ τούτου, ζητεί να διατεθούν για την πολιτική αυτή οι ίδιες 

τουλάχιστον πιστώσεις στον προϋπολογισµό·  

83. υπενθυµίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επί σειράν ετών αναφέρει ότι 

οι πληρωµές στον τοµέα της συνοχής παρουσιάζουν ποσοστό σφάλµατος που υπερβαίνει 

το 5 %, σηµειώνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό αυτό µειώθηκε σε σχέση µε το 11 % που 

ήταν στην τελευταία διαδικασία απαλλαγής, όπως δείχνει η ετήσια έκθεση του ΕΕΣ, και 

ότι τα συστήµατα εποπτείας και ελέγχου είναι αποτελεσµατικά µόνον εν µέρει· ζητεί 

επίσης να διασαφηνιστεί η µέθοδος υπολογισµού των σφαλµάτων, δεδοµένου ότι οι 

ασυµφωνίες µεταξύ των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 

Επιτροπής δηµιουργούν σύγχυση και δυσπιστία όσον αφορά τα επίσηµα στοιχεία· 

84. ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ελέγχου για τις περιπτώσεις παρατυπιών στη 

χρήση των διαρθρωτικών ταµείων έναντι κρατών µελών που παρουσιάζουν υψηλό 

επίπεδο παρατυπιών σε σχέση µε τη χρήση των χρηµάτων από τα διαρθρωτικά ταµεία, 

και τη θέσπιση διαδικασίας συστηµατικής διακοπής και αναστολής πληρωµών µόλις 

υπάρξουν στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν σηµαντική ανεπάρκεια όσον αφορά τη 

λειτουργία των διαπιστευµένων αρχών· ζητεί, παράλληλα, να καταργηθούν οι περιττοί 

έλεγχοι στα κράτη µέλη που διαθέτουν ικανοποιητικό σύστηµα διαχείρισης πόρων· 

θεωρεί ότι οι αρχές της «σύµβασης εµπιστοσύνης» και του «ενιαίου εσωτερικού 

ελέγχου» θα πρέπει να εφαρµόζονται όποτε είναι δυνατόν· 

85. ζητεί από τα κράτη µέλη και τις δηµόσιες αρχές να καθορίσουν τις αρχές ή τους φορείς 

που θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη χρηστή διαχείριση των χρηµάτων των 

διαρθρωτικών ταµείων· 

86. θεωρεί τις ετήσιες, ελεγµένες δηλώσεις διαχείρισης σε επίπεδο των διευθυντών 

υπηρεσιών που διαχειρίζονται τους πόρους (φορέας πληρωµών/διοικητική αρχή) 

κατάλληλο µέσο για την ενίσχυση της αλυσίδας υποβολής εκθέσεων και ελέγχου και 

υπογραµµίζει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ακριβές το περιεχόµενο των δηλώσεων 

αυτών· ζητεί, για το λόγο αυτό, ένα σύστηµα κυρώσεων για ψευδείς δηλώσεις· 



 

 

εξακολουθεί να συντάσσεται µε το στόχο των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας· 

87. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει, ήδη από την έναρξη της επόµενης περιόδου 

προγραµµατισµού, µεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση των εθνικών διοικητικών 

διαδικασιών· θεωρεί, σε συνάρτηση µε αυτό, ότι απαιτείται επειγόντως απλούστευση και 

διασάφηση της διαχείρισης των προγραµµάτων ενίσχυσης, ιδίως στον τοµέα της 

δηµοσιονοµικής εκτέλεσης και του δηµοσιονοµικού ελέγχου· θεωρεί συνεπώς ότι η 

Επιτροπή έχει την ευθύνη της διενέργειας διαδικασιών διαπίστευσης των εθνικών και 

οµοσπονδιακών διοικήσεων και φορέων ελέγχου· θεωρεί ότι το δικαίωµα για 

απλουστευµένη και λιγότερο συχνή υποβολή εκθέσεων πρέπει να συνδέεται µε την 

επιτυχή διαπίστευση και τη µείωση του ποσοστού σφαλµάτων·  

88. ζητεί, επίσης, ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής µε την καθιέρωση της 

συστηµατικής διακοπής και αναστολής των πληρωµών µόλις υπάρχουν επαρκώς 

τεκµηριωµένα αποδεικτικά στοιχεία για σηµαντική ανεπάρκεια στη λειτουργία των 

διαπιστευµένων αρχών· καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει πιο στιβαρά σχέδια για 

την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης εσφαλµένων πληρωµών· 

89. ζητεί την απλοποίηση του συστήµατος επιθεώρησης και τη µείωση των επιπέδων 

επιθεώρησης και την αποσαφήνιση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και 

των κρατών µελών· ζητεί την εφαρµογή µιας διαδικασίας επιθεώρησης ενιαίου επιπέδου, 

βάσει της οποίας τα κράτη µέλη θα επιθεωρούν τα έργα και η Επιτροπή θα επιθεωρεί τα 

συστήµατα επιθεώρησης των κρατών µελών· 

90. θεωρεί ότι, για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, θα πρέπει να γίνεται µεγαλύτερη χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών για 

την επιλογή των έργων στο πλαίσιο των περιφερειών· 

91. ζητεί, προκειµένου να περιορισθεί η γραφειοκρατία, ευρύτερη γενίκευση της εφαρµογής 

τυποποιηµένων διαδικασιών µε υψηλότερες τυποποιηµένες µονάδες κόστους και την κατ’ 

αποκοπή δήλωση των γενικών εξόδων, στις περιπτώσεις που το σύστηµα αυτό κρίνεται 

κατάλληλο· ζητεί να λαµβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, ήτοι να 

ισχύουν σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 

την υλοποίηση µικρότερων προγραµµάτων· 

92. ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί ένα ετήσιο δηµόσιο «πίνακα παραλείψεων» για την 

ανεπαρκή και/ή καθυστερηµένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 

δηµοσιοποίησης όσον αφορά παρατυπίες, κατάχρηση και απάτη κατά τη χρήση πόρων 

των διαρθρωτικών ταµείων· ζητεί η ενηµέρωση αυτή να παρέχεται ανά κράτος µέλος και 

ανά ταµείο· 

93. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η γραφειοκρατία εµποδίζει τις επιχειρήσεις 

και τους οργανισµούς µικρού µεγέθους να έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία· 

ζητεί τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια στα κείµενα των κανονισµών και των τεχνικών 

εγγράφων· 

94. ζητεί για τη νέα περίοδο προγραµµατισµού ετήσιες διαδικασίες εκκαθάρισης 

λογαριασµών που θα καλύπτουν και τα πολυετή προγράµµατα· 

95. θεωρεί απαραίτητες τις αποτελεσµατικότερες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(ενιαία έντυπα) για το συνολικό σύστηµα εκτέλεσης και ελέγχου· ζητεί ανταλλαγή 



 

 

εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών υπό το συντονισµό της Επιτροπής και 

συντονισµένη εφαρµογή µέσω οµίλων διοικητικών αρχών και ελεγκτικών φορέων· 

96. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις εθνικές αρχές µόνο 

µετά την καταβολή της αντίστοιχης χρηµατοδότησης της ΕΕ στους δικαιούχους· θεωρεί 

ότι έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποπληρωµής και θα δοθούν τα απαραίτητα 

κίνητρα για τη διενέργεια αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, επισηµαίνει ότι ενδέχεται 

να ανακύψουν προβλήµατα ρευστότητας σε κράτη µέλη και περιφέρειες και γι’ αυτό 

πρέπει να βρεθούν λύσεις αντιστάθµισης του κινδύνου· 

97. θεωρεί ότι η µεγαλύτερη εστίαση των πληρωµών στα αποτελέσµατα που ζητεί η 

Επιτροπή ενέχει την αντίφαση ότι τα αποτελέσµατα θα επιτευχθούν µελλοντικά και µόνο 

αφού προηγηθεί η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων· φοβάται ότι η παρακολούθηση θα 

είναι υπερβολικά γραφειοκρατική αλλά θεωρεί εύλογες τις απαιτήσεις βάσει των οποίων 

η πληρωµή θα συνδέεται µε την αποδεδειγµένη συνέπεια µεταξύ των έργων και, για 

παράδειγµα, της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 

98. φρονεί ότι ενώ η απόδοση των δαπανών θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την 

καταβολή της χρηµατοδότησης της ΕΕ για τα έργα, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνονται περαιτέρω, όπως µε την επιβολή επιτοκίων τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν 

τον παράγοντα χαµηλού κινδύνου των δανείων αυτών από τράπεζες ή άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα· 

99. ζητεί διαφοροποίηση των µηχανισµών κυρώσεων, µεταξύ άλλων µε τη µορφή 

συστήµατος επιβράβευσης των κρατών µελών που συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις 

εφαρµογής, ιδίως µέσω διοικητικών διευκολύνσεων· 

100. υπενθυµίζει ότι, σε αντίθεση προς τα λοιπά διαρθρωτικά ταµεία, το ΕΚΤ χαρακτηρίζεται 

από τη στενή διασύνδεση µε τις οµάδες στόχους που υποστηρίζει και πρέπει να 

διαµορφωθεί κατά τρόπο που να αφήνει περιθώρια για πολλά µικρής κλίµακας και τοπικά 

σχέδια· ζητεί να απαιτείται από τα κράτη µέλη να διοχετεύουν ταχέως τα κονδύλια στα 

έργα, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα για τους µικρότερους δικαιούχους· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη 

δηµοσιονοµική εκτέλεση των προγραµµάτων, να λαµβάνουν υπόψη την αρχή της 

αναλογικότητας όσον αφορά το χρόνο, τις προσπάθειες και την οικονοµική συνεισφορά 

κατά τη θέσπιση των υποχρεώσεων επαλήθευσης και λογιστικού ελέγχου και να 

απλουστεύσουν τις διαδικασίες και να µειώσουν τα υπερβολικά διοικητικά βάρη και 

τυχόν εµπόδια προς όφελος των έργων και των δικαιούχων, προωθώντας µε τον τρόπο 

αυτό την ικανότητα του ΕΚΤ να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τοµέα της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης· καλεί την 

Επιτροπή να διευρύνει τις επιλογές των διαχειριστικών οργάνων και των δικαιούχων 

όσον αφορά τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και να προτείνει τη δυνατότητα 

εναλλακτικών λύσεων σταθερού κόστους πέραν της παραδοσιακής λογιστικής· 

101. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία σε ορισµένες 

περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται συστηµατικά οι κανόνες N+2 και N+3, ει 

δυνατόν όσον αφορά τις πιστώσεις των κρατών µελών, προκειµένου να παρέχεται 

µεγαλύτερη ευελιξία, µε εξαίρεση τον πρώτο χρόνο χρηµατοδότησης και τα 

διασυνοριακά προγράµµατα, ενώ τυχόν άλλες παρεκκλίσεις από τον κανόνα της 

αυτόµατης αποδέσµευσης θα πρέπει να ανακλούν απλώς την προσαρµογή στη διοικητική 

επιβάρυνση που επιβάλλουν οι νέες διατάξεις όσον αφορά το στρατηγικό 



 

 

προγραµµατισµό, τον προσανατολισµό µε βάση τα αποτελέσµατα και την εκ των 

προτέρων επιβολή προϋποθέσεων· τάσσεται µάλιστα υπέρ της εφαρµογής ενός «κανόνα 

Ν+3» για τα διασυνοριακά προγράµµατα, µε σκοπό να λαµβάνονται υπόψη οι 

βραδύτερες διοικητικές διαδικασίες που οφείλονται στις υπάρχουσες γλωσσικές και 

πολιτισµικές προκλήσεις· θεωρεί ότι κατ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται µια σχέση 

ισορροπίας µεταξύ των επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της οµαλής και ταχείας 

υλοποίησης του προγράµµατος· 

Πολιτικές γειτονίας και διεύρυνσης 

102. τονίζει τη σηµασία που έχει ο ευρωπαϊκός µηχανισµός γειτονίας και εταιρικής σχέσης 

(ENPI) για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας µε κράτη 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισηµαίνει τα τρέχοντα προβλήµατα όσον αφορά την 

υλοποίηση του προγράµµατος· είναι πεπεισµένο ότι τελικά θα αποδειχθεί αναγκαία η 

επανένταξη των προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας του ENPI στην πολιτική 

συνοχής· θεωρεί ότι η συνεργασία µε τα γειτονικά κράτη στον τοµέα των υποδοµών 

(µεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον) έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 

παραµεθόριες περιφέρειες· ζητεί η χρηµατοδότηση του ENPI να εστιάζει περισσότερο 

στις στρατηγικές ανάγκες στους τοµείς της ενέργειας και των υποδοµών µεταφορών· 

υπογραµµίζει το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι µακροπεριφέρειες στο πλαίσιο 

αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα για 

αποτελεσµατικότερες συνέργειες µεταξύ των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του 

ευρωπαϊκού µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας, του µηχανισµού γειτονίας και 

εταιρικής σχέσης (ENPI) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· ζητεί 

περαιτέρω από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι δοµές που λειτουργούν ήδη 

στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για τη 

διαχείριση του ENPI· 

103. υπογραµµίζει επίσης πόσο σηµαντική είναι για τη συνοχή η διαδικασία διεύρυνσης της 

ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας ο ευρωπαϊκός µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 

βοηθά τις υποψήφιες χώρες να υλοποιήσουν ουσιαστικές και οργανωτικές προετοιµασίες 

για την εφαρµογή της πολιτικής για τη συνοχή· εφιστά την προσοχή στα προβλήµατα 

υλοποίησης που παρατηρούνται στα κράτη µέλη· υπενθυµίζει τους πρωταρχικούς 

στόχους του ΜΠΒ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων 

και της δηµιουργίας θεσµών και τη στήριξη της προετοιµασίας των χωρών για την 

υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή, προκειµένου οι υποψήφιες χώρες να 

είναι έτοιµες για την πλήρη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου κατά την ένταξή τους· 

ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τα προβλήµατα στην τρέχουσα λειτουργία του 

ΜΠΒ· 

104. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για 

συµµετοχή και συνυπευθυνότητα στον προσδιορισµό της µορφής που θα λάβουν 

µελλοντικά τα µέσα αυτά· 

ο 

ο ο 

105. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή και στους Προέδρους των περιφερειών και των οµόσπονδων κρατών της ΕΕ. 



 

 

 


