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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή στρατηγική 2020, ενόψει των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, του αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος και της ενσωμάτωσης 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο ενόψει μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό σύστημα για την 
κινητοποίηση των επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο τρόπο· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς φιλόδοξοι, 
ότι έχει δοθεί υπερβολικό βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να απέχει στους περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει επιτύχει τους 
βασικούς στόχους της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

4. θεωρεί ως εκ τούτου ότι αυτό αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση για την ενίσχυση του 
δυναμικού και των φορέων των περιφερειών (και όχι απλώς των αντίστοιχων εθνικών),
ιδιαίτερα όταν υλοποιείται ο προσανατολισμός της διαρθρωτικής πολιτικής· 

5. επισημαίνει ότι, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, η ενισχυμένη εδαφική διάσταση της στρατηγικής, με την 
απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των συναφών προγραμμάτων, θα ενισχύσει το αίσθημα της συνειδητοποίησης 
των στόχων της σε όλα τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την καλύτερη γνώση των 
αντίστοιχων στόχων και αποτελεσμάτων στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία των 
πολιτών κατά τη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και να τους 
διαβουλεύονται σε τακτική βάση. 


