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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις 
πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τη μεγαλύτερη σημασία που απέκτησε η πολιτική συνοχής με την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη συμπλήρωσή της με έναν τρίτο πυλώνα - την 
εδαφική συνοχή - και διαπιστώνει ότι οι περιφέρειες συνιστούν το πλέον ενδεδειγμένο 
μέσο για ενεργό εφαρμογή αυτής της πολιτικής και ότι, κατά συνέπεια, ο διαχωρισμός σε 
τομείς είναι αντιπαραγωγικός· 

2. φρονεί ότι η πολιτική συνοχής είναι σημαντικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής ΕΕ 
2020 και ότι μια καλή πολιτική συνοχής αποτελεί την προϋπόθεση της επιτυχίας της 
κοινοτικής δράσης της ΕΕ·

3. επισημαίνει ότι η επιτυχής πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις 271 
περιφέρειες των 27 κρατών μελών είναι σαφώς ορατή και διαπιστώνει ότι η αρχή της 
επικουρικότητας και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την εξασφάλισή της· επιβεβαιώνει την άποψή του σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, 
όπως παρατίθεται στο ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων1· 

4. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής, η οποία έχει το μεγαλύτερο επιμέρους προϋπολογισμό, 
είναι μια από τις πιο σημαντικές και επιτυχείς πολιτικές της ΕΕ εδώ και δεκαετίες· 

5. επισημαίνει ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις· είναι, επομένως, αναγκαίο να τεθούν νέες προτεραιότητες:

– χρειαζόμαστε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με θετικές συνέπειες στην αγορά 
εργασίας, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές·
– χρειαζόμαστε μια σύγχρονη υποδομή που να λειτουργεί με εύρυθμο τρόπο 
(μεταφορές, επικοινωνίες, ύδρευση/αποχέτευση, απορρίμματα, ενέργεια)·
– στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής βασιζόμαστε στην ενισχυμένη υποστήριξη:

i) της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας,
ii) της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης,
iii) μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης των πόλεων (συμπεριλαμβανομένης, για 
παράδειγμα, της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων),
iv) της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης,
v) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως κινητηρίου δύναμης της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών·

6. υποστηρίζει την άποψη ότι το ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής συνοχής και να ενισχυθεί· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό με την 
πολιτική συνοχής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ενσωμάτωση των 

                                               
1 ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, S.38.
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αγροτικών περιοχών και η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων·

7. επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν όλες οι μορφές εδαφικής συνεργασίας·

8. ζητεί ιδιαίτερη υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της ΕΕ των 27, 
σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης· τονίζει, ταυτόχρονα, την ανάγκη ενός ισχυρού 
στόχου 2 και κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων·

9. φρονεί ότι ένας διαχωρισμός των πολιτικών σε τομείς θα αποδυνάμωνε τις περιφέρειες, 
δεδομένου ότι ευνοεί τον κατακερματισμό στις περιπτώσεις στις οποίες ο στόχος 
επιτυγχάνεται μόνο με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις· διαπιστώνει ότι, ειδικά στις 
περιφέρειες, καταγράφονται ήδη και αναμένεται να καταγραφούν  και στο μέλλον 
εξαιρετικές συμβολές π.χ. στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, της έρευνας και της 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης· επισημαίνει εν προκειμένω τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα που παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο της 
συγκεφαλαιωτικής έκθεσης της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠΑ 2000-2006, 
όπως τη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων νέων θέσεων απασχόλησης, τη στήριξη 38.000 
ερευνητικών σχεδίων και την υποστήριξη 800.000 ΜΜΕ·

10. τονίζει ότι μια επιτυχής πολιτική συνοχής χρειάζεται ανάλογη χρηματοδότηση, η οποία 
δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερη απ' όσο στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013·

11. επισημαίνει ότι, οι πόροι πρέπει να δαπανώνται στις περιφέρειες με διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα και να χαρακτηρίζονται από απλό σύστημα ρυθμίσεων και χρηστή 
διαχείριση·

12. υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συνδυασμός διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
επιδοτήσεις, δάνεια ή ανανεώσιμα κεφάλαια, μπορεί να υποστηρίξει την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων·

13. ζητεί ο έλεγχος των δαπανών να είναι στο μέλλον περισσότερο επικεντρωμένος στα 
αποτελέσματα· 

14. διαπιστώνει ότι η πενταετής διάρκεια είναι υπερβολικά σύντομη, δεδομένου ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης άδειας είναι υπερβολικά χρονοβόρες και δεν επιτρέπουν 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·  επισημαίνει το γεγονός ότι μια διάρκεια επτά ετών 
έχει αποδειχθεί στο παρελθόν κατάλληλη και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι 
μικρότερη· υπογραμμίζει ότι με μία επταετή διάρκεια έως το 2020 θα ήταν σαφής και η 
σύνδεση με τη στρατηγική ΕΕ 2020·

15. τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τόσο η συγχρηματοδότηση όσο και οι κανόνες ν+2 
και/ή ν+3, με πιθανή διεύρυνση της ευελιξίας για ασυνήθιστες καταστάσεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· 
ζητεί να διατίθενται οι μη δαπανηθέντες πόροι για άλλες περιφέρειες και να μην 
επιστρέφουν στα κράτη μέλη·

16. επισημαίνει ότι οι πόροι των ταμείων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως "μέσο τιμωρίας" στο πλαίσιο του 
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Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τούτο θα ήταν αντιπαραγωγικό για τις 
ενδιαφερόμενες περιφέρειες, τα κράτη μέλη και την ΕΕ· 

17. υπογραμμίζει την υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της αλληλεγγύης που προσφέρει 
η πολιτική συνοχής· διευκρινίζει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος και τονίζει, ως 
εκ τούτου, ότι όλες οι περιφέρειες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πολιτική 
συνοχής·

18. φρονεί ότι, όχι μόνο παρέχεται στήριξη στις περιφέρειες, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο 
γίνεται και η ΕΕ πιο ορατή στις περιφέρειες και επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
μπορούσε να καταστεί ακόμη πιο σαφές, μέσω της βελτίωσης των δράσεων δημοσιότητας 
στα κράτη μέλη· 

19. τονίζει ρητά ότι η πολιτική συνοχής είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία 
μπορεί να είναι "ευφυής", "φιλοπεριβαλλοντική" και "ανοικτή σε όλους" στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· επισημαίνει ότι τούτο καταδεικνύει για άλλη μια φορά με 
σαφήνεια τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως συνόλου και απορρίπτει τη διάσπασή της 
σε διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού. 


