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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

(2013/2008 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την «Έβδομη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή» της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2011 (COM(2011)0776), και το 
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SEC(2011)1372),

– έχοντας υπόψη την «Όγδοη έκθεση προόδου για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή – Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης» της Επιτροπής, της 26ης 
Ιουνίου 2013 (COM(2013)0463), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της (SEC(2013)0232),

– έχοντας υπόψη την «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση του 2013 για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» της Επιτροπής, της 18ης 
Απριλίου 2013 (COM(2013)0210), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της (SWD(2013)0129),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πολιτική συνοχής: 
επένδυση στην πραγματική οικονομία,1

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013,2

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020,3

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

                                               
1 ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 113.
2 EE C 371 E της 20.12.2011, σ. 39.
3 EE C 161 E της 31.05.2011, σ. 120.
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1080/2006 (COM(2011)0614),

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών για την 
παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τον Οκτώβριο 2013,

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής, με τίτλο «Συμβολή της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη», Ιούλιος 2013,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Κοινοβούλιο με τίτλο «Πολιτική 
συνοχής μετά το 2013: μια κριτική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων», Ιούνιος 
2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν πως η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει αναστείλει, ή ακόμα και αντιστρέψει, τη διαδικασία 
σύγκλισης, επιτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών και 
θέτοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και η ανεργία στην ΕΕ μειώνονταν 
σταθερά, ενώ ταυτόχρονα έχει πιο σοβαρές επιπτώσεις στις πλέον αδύναμες περιφέρειες 
της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, 
έχουν γίνει πιο δυσεύρετοι και υφίστανται όλο και μεγαλύτερη πίεση, ενώ η κρίση και η 
επακόλουθη ύφεση, καθώς και η κυρίαρχη κρίση χρέους σε αρκετά κράτη μέλη, έχουν 
ωθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σημαντικές και βαθιές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των 
τιμών και στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, οδηγώντας σε περικοπές κυρίως ευνοϊκών για 
την ανάπτυξη δαπανών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν αυξήσει τον 
ρόλο και τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως πηγής δημόσιων επενδύσεων, κυρίως σε 
υποεθνικό επίπεδο, καθώς η χρηματοδότηση από αυτήν την πολιτική αντιπροσωπεύει, για 
έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών και περιφερειών, περισσότερες από τις μισές 
δημόσιες επενδύσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» έχει μια πολύ ισχυρή περιφερειακή διάσταση, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση της επόμενης γενιάς προγραμμάτων στο πλαίσιο 
των πολιτικών συνοχής καθώς και άλλων επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα η πολιτική συνοχής ήταν επικεντρωμένη στην 
απορρόφηση και όχι στον προσδιορισμό και την παρακολούθηση – ούτε στην αξιολόγηση 



PR\1009773EL.doc 5/7 PE523.085v01-00

EL

της επίτευξης – των στόχων, ενώ τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν 
επιτυγχάνουν πλήρως τον στόχο της βελτίωσης του προσδιορισμού διαφοροποιημένων 
στόχων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 
περιφερειών·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βασική 
πηγή δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάγκη να συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον σημαντικοί, όπως η απασχόληση (ιδίως η 
απασχόληση των νέων), η κατάρτιση και η εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η αστική ανάπτυξη και οι πόλεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελούν 
οριζόντιες γενικές αρχές ενόψει της υλοποίησης της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στο πλαίσιο του επόμενου νομοθετικού 
πλαισίου για την πολιτική συνοχής·

1. θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον αρκετές ενδείξεις ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης 
δεν επαρκούν από μόνες τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προώθηση των 
επενδύσεων που οδηγούν σε ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες απαιτούν 
επίσης μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και την ενθάρρυνση της –εύθραυστης και 
δειλής ακόμα– προόδου προς την ανάκαμψη·

2. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη επαρκών δημόσιων οικονομικών πόρων, 
ιδίως σε υποεθνικό επίπεδο, για την επαρκή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
εξαιτίας του αντίκτυπου που έχει η οικονομική κρίση και λόγω του γεγονότος ότι ένας 
σημαντικός αριθμός λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής·

3. πιστεύει ότι, παρόλο που οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σχετικά μικροί σε σύγκριση με τις πραγματικές 
ανάγκες, ωστόσο η διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας καθώς και οι 
συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς για πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης·

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι σημαντική η ευθυγράμμιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο λόγω της κρίσης·  ζητεί την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να διατηρηθεί η συνοχή και για να δοθεί έμφαση 
στις επενδύσεις σε έργα υποδομής σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια·

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην 
προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
την ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, διασφαλίζοντας 
πραγματικό συντονισμό και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης και, αφετέρου, του συντονισμού των προτεραιοτήτων που έχουν 
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καθοριστεί στα εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον 
είναι σκόπιμο και αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα πολιτικής «από την 
κορυφή προς τη βάση»·

6. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι κατάλληλη για να προσδώσει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» την απαραίτητη εδαφική διάσταση που απαιτείται για να αντιμετωπίσει 
τόσο τις πολύ σχετικές αποκλίσεις της ανάπτυξης μέσα στην Ένωση και εντός των 
κρατών μελών, όσο και το γεγονός ότι οι διαφορές ως προς τις θεσμικές ικανότητες 
συνεπάγονται ότι οι διάφορες περιφέρειες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο 
τρόπο τους δεδομένους στόχους ως αναφορές·

7. εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του επειδή, εξαιτίας της κρίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο πληθυσμός που απειλείται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαιτέρως 
στις περιφέρειες της σύγκλισης και στις πόλεις, και θεωρεί επείγουσα την αντιμετώπιση 
αυτών των ζητημάτων –τα οποία υπονομεύουν σοβαρά τη συνοχή μεταξύ των 
περιφερειών και ενδέχεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης– δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που διασφαλίζουν 
βιώσιμη, ποιοτική απασχόληση και κοινωνική ένταξη·

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών όσον 
αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής 
διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω ταμείο, παράλληλα με το 
ΕΤΠΑ, συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση ορισμένων από τις τρέχουσες σημαντικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, ενισχύοντας δηλαδή την απασχόληση των νέων και την 
αγορά εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας τη 
φτώχεια, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

9. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής έχει επιταχυνθεί και ότι τα προγράμματα που προκύπτουν έχουν συμβάλει 
σημαντικά σε πολλούς τομείς στους οποίους οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για τον 
οικονομικό εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα (όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η 
στήριξη των ΜΜΕ, η επανεκβιομηχάνιση, η κοινωνική ένταξη, και η εκπαίδευση και 
κατάρτιση), ορισμένα κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην υλοποιήσουν τα προγράμματά 
τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της χρηματοδότησης που 
προέρχεται από την πολιτική συνοχής και άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης 
(όπως της χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ και για άλλα 
προγράμματα), καθώς και χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε διαθέσιμα κονδύλια 
προκειμένου να παρακινήσουν τις ΜΜΕ, τους κατά τόπους δήμους και άλλους 
ενδιαφερόμενους δικαιούχους να τα αξιοποιήσουν·

11. εκφράζει την ανησυχία ότι, αν και είναι σαφές πως η αξιολόγηση διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πολιτική συζήτηση και τη μάθηση, η έλλειψη στοιχείων –και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αδυναμία συγκέντρωσής τους– καθιστά αδύνατη τη σωστή 
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παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον 
αφορά την επίτευξη καθορισμένων στόχων, και θεωρεί προτεραιότητα τη διεύρυνση και 
την ενημέρωση των περιφερειακών στατιστικών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας 
των στοιχείων·

12. πιστεύει ότι οι εκθέσεις προόδου δεν παρέχουν πλήρως μια σαφή εικόνα της προόδου που 
έχει σημειωθεί στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και στην επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων, είτε λόγω της μη διαθεσιμότητας δεδομένων σε σχετικό επίπεδο 
είτε λόγω της μη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των παρεχόμενων στατιστικών στοιχείων και 
του βαθμού επίτευξης των στόχων της πολιτικής συνοχής που απαιτούν παρακολούθηση·

13. προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα του προγραμματισμού και της υλοποίησης, ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που διατίθενται στο πλαίσιο του επόμενου 
νομοθετικού πλαισίου·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.


