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Συγκριτικη μελετη σχετικα με τα οραματα και τις επιλογες για την πολιτικη συνοχης μετα το 2013 
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ΣΥΝΟΨΗ 
Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί το βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Απορροφά το δεύτερο μεγαλύτερο 
μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιλαμβάνει αρκετά ταμεία και ευθυγραμμίζεται με τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Την παρούσα 
περίοδο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των αλλαγών πολιτικής, η 
συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 έχει αποκτήσει 
ισχυρή δυναμική. Μετά τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή τον Νοέμβριο του 
2010 και του σχεδίου δημοσιονομικών προοπτικών τον Ιούνιο του 2011, το σχέδιο δέσμης 
νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής αναμένεται να δημοσιευθεί από την Επιτροπή 
τον Οκτώβριο του 2011 ως βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των βασικών 
οραμάτων και μεταρρυθμιστικών επιλογών για την πολιτική συνοχής μετά το 2013, βάσει 
μιας αναλυτικής σύγκρισης και επισκόπησης των πρόσφατων εγγράφων έρευνας και 
πολιτικής. Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για τη 
μεταρρύθμιση, το κεφάλαιο 2 παρουσιάζει τους στόχους, τον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία 
με περισσότερες λεπτομέρειες. Βάσει μιας προσέγγισης με κεντρικό άξονα την «ανάλυση 
πολιτικής», ο στόχος του ερευνητικού σχεδιασμού είναι η εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και 
των μειονεκτημάτων των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής και η συναγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με τις ερμηνείες και τις αξίες που διέπουν τα ανταγωνιστικά μεταρρυθμιστικά 
οράματα. Η μεθοδολογία βασίζεται σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και δημοσιονομική 
μοντελοποίηση. 

Στο κεφάλαιο 3, αναπτύσσεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο προκειμένου να συγκριθούν τα 
διάφορα επιχειρήματα και οράματα σχετικά με τη φύση και το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής. Το κεφάλαιο ξεκινά αντιπαραβάλλοντας έναν αναδιανεμητικό συλλογισμό, που 
απορρίπτει την πολιτική ως απλό μηχανισμό μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού, με 
ένα ολοένα και πιο κυρίαρχο όραμα που βασίζεται στην παράμετρο του τόπου και απεικονίζει 
την πολιτική ως μια ολοκληρωμένη και γεωγραφικά εστιασμένη αναπτυξιακή πολιτική. Η 
συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής τοποθετείται έτσι στο ευρύτερο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, περιβαλλόμενη από τα διττά και συχνά αντιτιθέμενα 
οράματα για εδαφικές ή τομεακές προσεγγίσεις από τη μία πλευρά, και για κεντρική ή 
αποκεντρωμένη διακυβέρνηση από την άλλη. Οι επίσημες και ανεπίσημες εισηγήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση σχετικά με τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής για την περίοδο μετά το 2013 δείχνουν σαφώς ότι το εν λόγω 
θεσμικό όργανο συμμερίζεται το βασιζόμενο σε γεωγραφικές παραμέτρους, περιφερειακά 
ολοκληρωμένο όραμα της πολιτικής συνοχής που τοποθετείται στο επίκεντρο της συνολικής 
ατζέντας της ΕΕ για την «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, το ΕΚ παραμένει θερμός υποστηρικτής 
μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής με επαρκείς πόρους. Καθώς διαθέτει πλέον πλήρη ρόλο 
συννομοθέτη μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών επί του νομοθετικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν πρέπει να περιοριστεί κατά τη διαμόρφωση ενός σαφούς και φιλόδοξου 
οράματος για την πολιτική συνοχής. 

Μελλοντικά σενάρια επιλεξιμότητας και κατανομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
της ΕΕ παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4, με βάση τα τελευταία στατιστικά δεδομένα. Τα 
στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ένα νέο «τοπίο πολιτικής», εν μέρει λόγω της περιφερειακής 
οικονομικής ανάπτυξης και εν μέρει λόγω της χρήσης των μέσων όρων της ΕΕ των 27, που 
μαζί έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η κάλυψη των περιφερειών σύγκλισης. 
Συγκεκριμένα, η περιφερειακή ανάπτυξη θα είχε ως αποτέλεσμα επτά γερμανικές και 
ισπανικές περιφέρειες να χάσουν το καθεστώς σύγκλισης, μαζί με τις περιφέρειες της 
πρωτεύουσας της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Η καθιέρωση ενός νέου ορισμού για τη 
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μεταβατική περιφέρεια πρόκειται να αλλάξει επίσης τους συνήθεις τρόπους παρέμβασης, 
δημιουργώντας μια κατηγορία ενισχυόμενων περιφερειών που θα καλύπτει πάνω από το 
11% του πληθυσμού της ΕΕ των 15. Συνολικά, οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό για την 
Ευρώπη 2020 υποδεικνύουν μέτρια μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής. 
Αυτό αφορά κυρίως τη μείωση των δαπανών για τον στόχο «Σύγκλιση», παρά το γεγονός ότι 
οι κατά κεφαλήν δαπάνες στον εν λόγω τομέα θα αυξηθούν ελαφρώς· οι δαπάνες για τον 
στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα αυξηθούν σημαντικά και σε 
απόλυτους όρους και σε κατά κεφαλήν όρους· οι δαπάνες για τις μεταβατικές περιφέρειες θα 
αυξηθούν κατά το ήμισυ. Η επιβολή ανώτατων ορίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό της κατανομής των κονδυλίων, ιδίως για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη. 
Για τις χώρες αυτές, το ανώτατο όριο που προτείνεται είναι σημαντικά χαμηλότερο από το 
ανώτατο όριο της περιόδου 2007-2013. 
Το κεφάλαιο 5 εξετάζει τους στόχους της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
νέας δέσμευσης της Συνθήκης για εδαφική συνοχή και της σχέσης με τη στρατηγική Ευρώπη 
2020. Υπογραμμίζει τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των στόχων της πολιτικής συνοχής, ο 
οποίος έχει οδηγήσει στη διατύπωση επικρίσεων περί συμφόρησης και σύγχυσης στόχων. Η 
Επιτροπή δεν πρότεινε σημαντικές αλλαγές στους γενικούς στόχους ούτε προσέφερε 
περαιτέρω εννοιολογική ακρίβεια επί του ζητήματος. Αναγνωρίζεται η προσθήκη μιας 
εδαφικής διάστασης σύμφωνα με τη νέα δέσμευση που απορρέει από τη Συνθήκη, αλλά το 
βασικό μήνυμα είναι ότι απαιτείται στενότερη εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», εγείροντας ανησυχίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και 
ενδιαφερόμενων φορέων πολιτικής για υπονόμευση των παραδοσιακών στόχων συνοχής. 
Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν στην πράξη οι στόχοι πολιτικής προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί το ακριβές νόημα, οι συνέπειες και οι συμβιβασμοί που συνεπάγεται η 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής. 
Η εδαφική διάσταση εξετάζεται στο κεφάλαιο 6. Υπογραμμίζεται η προσαρμοστικότητα της 
πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των περιφερειών της ΕΕ ως 
καίριο πλεονέκτημα, το οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί από την επίσημη ανάδειξη της 
εδαφικής συνοχής σε στόχο της Συνθήκης. Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον, να ενθαρρυνθούν οι λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, να 
υποστηριχθούν περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή δημογραφικά προβλήματα 
και να ενισχυθεί η στρατηγική εναρμόνιση μεταξύ της διεθνικής συνεργασίας και των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι προβάλλεται 
αντίσταση σε ορισμένα από τα πιο κανονιστικά στοιχεία. Εντούτοις, η εδαφική διάσταση θα 
μπορούσε να ωφεληθεί από μεγαλύτερη στρατηγική καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ, 
ενδεχομένως με βάση την προσφάτως εγκριθείσα εδαφική ατζέντα για το 2020, προκειμένου 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι μελλοντικές εδαφικές προτεραιότητες για την 
πολιτική συνοχής. Μια πιο στρατηγικά εστιασμένη προσέγγιση στην εδαφική διάσταση της 
συνεργασίας πρέπει επίσης να αποτελέσει προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεγαλύτερης επικέντρωσης σε προτεραιότητες και έργα πραγματικής διεθνικής και 
διασυνοριακής σημασίας, της επιδίωξης μεγαλύτερης συνεκτικότητας με τα βασικά, 
εξωτερικά διασυνοριακά μέσα συνεργασίας και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, καθώς 
και της απλούστευσης των διοικητικών απαιτήσεων. 
Υπό τον τίτλο στρατηγική συνοχή και προγραμματισμός, το κεφάλαιο 7 εστιάζεται στις 
προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και θεματική συγκέντρωση. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται η θέσπιση ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, πιο 
δεσμευτικές εθνικές συμβάσεις εταιρικής σχέσης και μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Υπάρχει ευρεία στήριξη για τη θέσπιση 
ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου, παρ’ όλο που απομένει να διαπιστωθεί πώς το εν λόγω 
πλαίσιο θα αντιμετωπίσει την εδαφική διάσταση, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της 
πολιτικής συνοχής. Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός οικειοποίησης του 
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εγγράφου, είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί πολιτική συζήτηση για το πλαίσιο με τη 
συμμετοχή του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία 
έγκρισης. Μια βασική πρόκληση που αφορά τη θέσπιση δεσμευτικών συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης είναι η αύξηση του διοικητικού φόρτου και των δαπανών. Ενώ υπάρχει ευρεία 
συμφωνία σχετικά με την ανάγκη για θεματική συγκέντρωση, δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με το πώς πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Εάν συμφωνηθούν 
κοινοί, δεσμευτικοί και προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα στόχοι για κάθε κράτος μέλος 
στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της παροχής ευελιξίας 
ως προς το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι, καθώς και ως προς τον συνδυασμό πολιτικών 
παρέμβασης. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η θεματική συγκέντρωση δεν 
υπονομεύει την άσκηση ολοκληρωμένης πολιτικής σε πολλαπλά εδαφικά επίπεδα. 
Το κεφάλαιο 8 εξετάζει τις νέες ιδέες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα στο 
πλαίσιο της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα ατζέντας και των ευρύτερων εξελίξεων 
οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Για να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και να διασφαλίσει ότι η εν λόγω πολιτική 
παράγει μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση 
προκαταρκτικών προϋποθέσεων, διαρθρωτικών προϋποθέσεων επίδοσης και 
μακροοικονομικών προϋποθέσεων. Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη είναι επιφυλακτικά ως 
προς το συγκεκριμένο ζήτημα, οι προτάσεις της Επιτροπής αξίζει να εξεταστούν με 
σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς επικρίσεις σχετικά με τις επιδόσεις 
της πολιτικής και να εισέλθει η πολιτική σε μια πιο βιώσιμη πορεία με αυξημένη νομιμότητα 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, η ανάλυση σχετικά με τα 
ευαίσθητα από πολιτικής άποψης θέματα και η επισκόπηση των υφιστάμενων μελετών 
δείχνουν ότι η ενίσχυση των προϋποθέσεων και των κινήτρων θα μπορούσε να είναι εφικτή, 
ιδίως προκειμένου για τις προκαταρκτικές προϋποθέσεις. 
Περαιτέρω προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός βασισμένου στις επιδόσεις μοντέλου είναι 
η αποτελεσματική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η ικανότητα επίτευξης 
αποτελεσμάτων. Όπως εξετάζονται στο κεφάλαιο 9, οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προβλέπουν σαφέστερους στόχους του 
προγράμματος στο στάδιο του σχεδιασμού, αυστηρότερο και ακριβέστερο σύστημα υποβολής 
εκθέσεων, υποχρεωτικά σχέδια αξιολόγησης και μεγαλύτερη επικέντρωση στην εκτίμηση 
αντικτύπου. Οι προτάσεις βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες και ευθυγραμμίζονται με τις 
συστάσεις διαφόρων μελετών· ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες μεταξύ των κρατών μελών 
ότι οι πρόσθετες υποχρεώσεις θα συνεπάγονταν λιγότερη ευελιξία, μεγαλύτερο διοικητικό 
φόρτο και αυξημένη επιβάρυνση όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Ένα κρίσιμο ερώτημα 
που πρέπει να απαντηθεί είναι πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
στρατηγική συζήτηση σχετικά με τις επιδόσεις της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσω της 
ενδυνάμωσης του διοργανικού διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Για να υποστηριχθεί ο στρατηγικός 
διάλογος, πρέπει να ενισχυθεί η πληροφόρηση που παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) σχετικά με την υλοποίηση, προκειμένου να ασκείται 
έλεγχος στους φορείς χάραξης πολιτικής. Ένα άμεσο μέτρο θα μπορούσε να είναι η απαίτηση 
όλα τα δεδομένα εφαρμογής του προγράμματος, οι αξιολογήσεις, οι ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής και οι εκθέσεις κλεισίματος να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο αμέσως μόλις 
καθίστανται διαθέσιμα/εγκρίνονται. Άλλο ένα ζήτημα στο οποίο μάλλον δεν έχει δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις προτάσεις της Επιτροπής είναι η ανάγκη για αντίστοιχη αύξηση των 
διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση προγραμμάτων, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή. 
Το κεφάλαιο 10 εξετάζει το πρότυπο διασφάλισης της επιμερισμένης διαχείρισης. 
Προτείνονται μακρόπνοες αλλαγές στην αρχιτεκτονική στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, μέσω των οποίων μεταφέρεται ουσιαστικά το σημερινό 
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πρότυπο της κοινής γεωργικής πολιτικής στην πολιτική συνοχής μέσω της ετήσιας 
διαπίστευσης, της ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και υποβολής εκθέσεων, του 
κυλιόμενου κλεισίματος των προγραμμάτων και της ανεξάρτητης αξιολόγησης. Παρά τις 
ισχυρές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη και τα αμφισβητήσιμα οφέλη, τουλάχιστον σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της διασφάλισης της 
συνέχειας στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή τουλάχιστον της εξεύρεσης 
ενός τρόπου να συνδυαστούν οι προτάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού με τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις. Ένα πιο πιεστικό ζήτημα είναι η απλοποίηση της δημοσιονομικής 
διαχείρισης και η μείωση της επιβάρυνσης των φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων του 
προγράμματος όσον αφορά τον έλεγχο, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
δημοσιονομικού ελέγχου. Η αναλογικότητα πρέπει να είναι μέρος της λύσης, δείχνοντας 
περισσότερη εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα στις περιπτώσεις που έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικά. Η επέκταση των απλοποιημένων διαδικασιών επιστροφής εξόδων για γενικά 
έξοδα, όπως το τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος και τα κατ’ αποκοπήν ποσά, θα μπορούσε να 
αποδειχθεί επωφελής, αλλά απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση και αξιολόγηση της 
τρέχουσας εφαρμογής των απλουστευμένων δαπανών. 

Το ολοένα και πιο προβαλλόμενο θέμα της προστιθέμενης αξίας εξετάζεται στο κεφάλαιο 
11. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ερμηνεύεται συχνά με ευρύ τρόπο που καλύπτει όχι 
μόνο τους αντικτύπους στην ανάπτυξη, αλλά και τις συνέπειες στις διοικητικές διαδικασίες, 
στην εκμάθηση και στην προβολή, καθώς επίσης τους έμμεσους αντικτύπους στα εθνικά 
συστήματα και τις σχετικές βελτιώσεις όσον αφορά την καινοτομία και την αποδοτικότητα. 
Πέραν των προτάσεων που εξετάζονται στα προηγούμενα κεφάλαια, άλλες προτάσεις 
μεταρρύθμισης που συνδέονται με την προστιθέμενη αξία αφορούν νέα χρηματοδοτικά 
μέσα, τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη συγχρηματοδότηση και την αρχή της εταιρικής 
σχέσης. 

Η αξία των χρηματοδοτικών μέσων πλην επιχορηγήσεων αναγνωρίζεται ευρέως, αλλά 
τα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να μειωθεί το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουν όσον αφορά 
τη χρήση άμεσων επιχορηγήσεων, και είναι αναγκαίο να οριστούν απλούστεροι, σαφέστεροι 
και πιο ευέλικτοι κανόνες σχετικά με τη χρήση των μέσων αυτών. Οι προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την προσθετικότητα αποσκοπούν να απλοποιήσουν τη διαδικασία 
υποβολής εκθέσεων και να εξαλείψουν τις ασυνέπειες μεταξύ των εκθέσεων οικονομικής 
διακυβέρνησης, παρ’ ότι παραμένει το ερώτημα σχετικά με το πώς θα διασφαλιστεί ότι οι 
δαπάνες της πολιτικής συνοχής είναι πραγματικά επιπρόσθετες των εγχώριων δαπανών για 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο ζήτημα της προσθετικότητας της πολιτικής σε σχέση με το 
ουσιαστικό περιεχόμενο ή τη διαδικασία της πολιτικής έχει δοθεί πολύ λιγότερη προσοχή. 
Κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να διατεθεί ένα μικρό μέρος των πόρων στην Επιτροπή ώστε αυτή 
να αναλάβει πιο διαχειριστικό ρόλο, ενώ πρέπει να απαιτηθεί να αναληφθεί μια πολύ πιο 
ισχυρή δέσμευση για την προστιθέμενη αξία της πολιτικής στα έγγραφα του προγράμματος 
και στις επακόλουθες αξιολογήσεις. Ένας πιο ευέλικτος κανόνας αποδέσμευσης θα 
συνέβαλλε επίσης στην προστιθέμενη αξία της πολιτικής. Τέλος, η αρχή της εταιρικής 
σχέσης θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της συμπερίληψης πιο επακριβών και 
επαληθεύσιμων κανονιστικών απαιτήσεων, της υιοθέτησης μιας προσέγγισης μη δεσμευτικής 
νομοθεσίας και της εκτεταμένης χρήσης τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές οι ιδέες 
ενδεχομένως να προκαλέσουν αντιδράσεις στα κράτη μέλη. 

Το τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μελέτης και διατυπώνει 
συστάσεις πολιτικής με στόχο μια τεκμηριωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Αρχιτεκτονική της πολιτικής: Πρέπει να διαμορφωθεί μια συνεκτική προσέγγιση 
πολιτικής στην κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών, δεδομένης της 
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ανομοιογενούς σύνθεσης των καλυπτόμενων περιφερειών που ακολουθούν 
διαφορετικές πορείες περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Στόχοι: Η δέσμευση για μια πιο αποτελεσματική και βασισμένη στα αποτελέσματα 
πολιτική συνοχής προϋποθέτει να τεθεί η εν λόγω πολιτική σε εφαρμογή, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές νόημα, οι επιπτώσεις και οι συμβιβασμοί 
που συνεπάγεται η επιδίωξη των στόχων. 

 Η εδαφική διάσταση της συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί μέσω: της επικέντρωσης 
σε προτεραιότητες και έργα πραγματικά διεθνικής και διασυνοριακής σημασίας βάσει 
ορθής εδαφικής ανάλυσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων· της απλοποίησης των 
διοικητικών απαιτήσεων· της διασφάλισης μεγαλύτερης συνεκτικότητας με τα βασικά, 
εξωτερικά διασυνοριακά μέσα συνεργασίας και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές· 
της απαίτησης να θεσπιστεί ένα υποστηρικτικό πολιτικό πλαίσιο/πλαίσιο πολιτικής από 
τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προκειμένου να καταδειχθεί ότι το πρόγραμμα της ΕΕ 
εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας· και 
της παροχής της δυνατότητας ή της ενθάρρυνσης ώστε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν 
να χρησιμοποιήσουν πόρους για να εφαρμόσουν διαφορετικά είδη προσαρμοσμένων 
στον εκάστοτε τόπο παρεμβάσεων. Γενικότερα, η εδαφική διάσταση σε όλες τις 
εκφάνσεις της θα ωφελούνταν από μεγαλύτερη στρατηγική καθοδήγηση εκ μέρους 
της ΕΕ. Η δυνατότητα συμβολής του Δικτυακού Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής 
Χωροταξίας (ESPON) στον σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής πρέπει να 
αξιοποιηθεί καλύτερα. 

 Στρατηγική συνοχή και προγραμματισμός: Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός 
οικειοποίησης του κοινού στρατηγικού πλαισίου, είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί 
πολιτική συζήτηση για το πλαίσιο με τη συμμετοχή του Συμβουλίου των Υπουργών 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης. Εάν συμφωνηθούν 
κοινοί, δεσμευτικοί και προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα στόχοι για κάθε κράτος 
μέλος στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της 
παροχής ευελιξίας ως προς την εφαρμογή, π.χ. πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι και ο 
συνδυασμός πολιτικών παρέμβασης. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η θεματική 
συγκέντρωση δεν υπονομεύει την άσκηση ολοκληρωμένης πολιτικής σε πολλαπλά 
εδαφικά επίπεδα. 

 Διαχείριση των επιδόσεων: Οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα πρέπει να 
αξιολογηθούν με βάση το κατά πόσον: επικεντρώνονται στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής· έχουν άμεση σχέση με τις επενδύσεις 
στην πολιτική συνοχής· υπόκεινται στην επιρροή των φορέων χάραξης πολιτικής· 
είναι περιορισμένα στον αριθμό· τηρούν την αρχή της επικουρικότητας· βασίζονται σε 
κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων: Ο 
ρόλος του Κοινοβουλίου στη στρατηγική συζήτηση σχετικά με τις επιδόσεις της 
πολιτικής συνοχής πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως μέσω ισχυρότερου διοργανικού 
διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τα 
επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Όλα τα δεδομένα εφαρμογής του προγράμματος, 
οι αξιολογήσεις, οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και οι εκθέσεις κλεισίματος πρέπει να 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο αμέσως μόλις καθίστανται διαθέσιμα/εγκρίνονται. 
Απαιτείται περισσότερη στήριξη όσον αφορά τις διοικητικές και τεχνικές ικανότητες 
για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων, τόσο στα 
κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή. 

 Επιμερισμένη διαχείριση: Κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η διασφάλιση συνέχειας στα 
υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή τουλάχιστον η εξεύρεση ενός 
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τρόπου να συνδυαστούν οι προτάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού με τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις. Μια επείγουσα προτεραιότητα είναι η απλοποίηση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης και η μείωση της επιβάρυνσης των φορέων διαχείρισης 
και των δικαιούχων του προγράμματος όσον αφορά τον έλεγχο. 

 Προστιθέμενη αξία: Υπάρχει ανάγκη για απλούστερους, σαφέστερους και πιο 
ευέλικτους κανόνες σχετικά με τη χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
από την αρχή της επόμενης περιόδου. Από άποψη προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο 
χρηματοδότησης ή δαπανών, παραμένει το ερώτημα σχετικά με το πώς θα 
διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής είναι πραγματικά επιπρόσθετες 
των εγχώριων δαπανών για την περιφερειακή ανάπτυξη. Για να υποστηριχθεί η 
προσθετικότητα της πολιτικής, υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της διάθεσης 
ενός μικρού μέρους των πόρων στην Επιτροπή ώστε αυτή να αναλάβει έναν πιο 
διαχειριστικό ρόλο. Πρέπει να απαιτηθεί να αναληφθεί μια πολύ πιο ισχυρή δέσμευση 
για την προστιθέμενη αξία της πολιτικής, ιδίως στα έγγραφα του προγράμματος και 
στις επακόλουθες αξιολογήσεις. Ένας πιο ευέλικτος κανόνας αποδέσμευσης θα 
μπορούσε να συμβάλει στην καινοτομία και τον πειραματισμό. 

 


