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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας
(2009/2235(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα 
άρθρα 174 έως 178,

– 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,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (2006/702/ΕΚ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2007, με τίτλο 
«Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας -
Συμβολή στη μεγέθυνση και την απασχόληση» COM(2007)0474

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 
2007, με τίτλο «Οι περιφέρειες αναπτύσσουν καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής» 
SEC(2007)1547

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας» 
COM(2005)0024

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έγγραφο 
αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας» SEC(2010)0114

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, με τίτλο «Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013» 
(COM(2007)0798),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2008, για τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα 
της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 
(COM(2008)0301),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με 
την 20ή ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων (2008) (COM 
(2009)0617 τελικό/2),
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– έχοντας υπόψη τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2000-
2006,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά 
με τη διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020 (COM(2009)0647),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με τη 
στρατηγική ΕΕ 2020 και τα αποτελέσματά της (SEC(2010)0116),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2007, οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία 
περιλαμβάνουν την υποχρεωτική δέσμευση κονδυλίων για τους στόχους της Λισαβόνας 
στην ΕΕ των 15, εστιάζοντας τους πόρους της πολιτικής συνοχής στην ελκυστικότητα 
των κρατών μελών και περιφερειών, την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι –ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας ύφεσης– η πολιτική συνοχής 
είναι το κύριο μέσο προώθησης της μεγέθυνσης και των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ 
λόγω του σταθερού ύψους της παρεχόμενης χρηματοδότησης και του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζεται,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των επενδύσεων του δημοσίου τομέα σε ολόκληρη 
την ΕΕ πραγματοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές συχνά συγκεντρώνουν σημαντικές πολιτικές αρμοδιότητες και αποτελούν 
καίριους παράγοντες για την εφαρμογή τόσο της τρέχουσας στρατηγικής της Λισαβόνας 
όσο και της μελλοντικής στρατηγικής ΕΕ 2020,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020, καθόσον περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο 
επίτευξης των στόχων της Συνθήκης,

Πολιτική συνοχής και Στρατηγική της Λισαβόνας
1. παρατηρεί ότι, κατά την κατανομή των κονδυλίων για τα προγράμματα των ετών 2007-

2013 και για το σύνολο της επταετούς περιόδου έχουν δεσμευτεί περίπου 228 δισ. ευρώ 
για προτεραιότητες της Λισαβόνας· υπογραμμίζει ότι η συνολική χρηματοδότηση, και για 
την ΕΕ των 12, υπερέβη τα απαιτούμενα ποσοστά·

2. σημειώνει ότι τα κονδύλια ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών καθώς και 
μεταξύ των επιμέρους στόχων· τονίζει ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική που να μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες όλων των περιοχών και ότι κάθε τέτοια προσπάθεια θα είχε ως 
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αποτέλεσμα τη μη ταύτιση με οποιαδήποτε στρατηγική μεγέθυνσης και θα οδηγούσε στην 
κακή εφαρμογή της·

3. υπενθυμίζει ότι ήδη από την περίοδο 2000-2006, παρά την απουσία μηχανισμού 
εξειδίκευσης, η σύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και της 
στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν έντονη, καθώς επενδύθηκαν 10,2 δισ. ευρώ στην 
έρευνα και την καινοτομία·

4. εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω της καθυστερημένης έναρξης των προγραμμάτων και 
της συνακόλουθης έλλειψης στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες, η αντιστοιχία μεταξύ της 
κατανομής των κονδυλίων στα επιμέρους προγράμματα και των πραγματικών δαπανών 
δεν μπορεί να επαληθευτεί στο τρέχον στάδιο· προσδοκά τη δημοσίευση της στρατηγικής 
έκθεσης της Επιτροπής και ζητεί να διενεργηθεί διοργανικός διάλογος υψηλού επιπέδου 
επ’ αυτής της βάσεως προκειμένου να αναλυθεί η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην 
επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και να αξιολογηθούν οι μελλοντικές διασυνδέσεις·

5. επικρίνει την απουσία μιας συνολικής αξιολόγησης του αντικτύπου που έχουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής· καλεί δε την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον εδαφικό αντίκτυπο της εξειδίκευσης των διαρθρωτικών ταμείων έτσι 
ώστε να υπηρετούν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, και να αξιολογήσει 
κατά πόσον το σύστημα αυτό συνεισφέρει όντως στην ισόρροπη και συνεκτική εδαφική 
ανάπτυξη·

6. αναγνωρίζει ότι μια αποτελεσματική αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται σε δείκτες που να 
επιτρέπουν τη σύγκριση και ομαδοποίηση των επιμέρους περιφερειών· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει πρόταση όσον αφορά τους εν λόγω δείκτες αξιολόγησης πριν από 
το 2012, έτσι ώστε να καταστούν διαθέσιμα τα μέσα υπολογισμού του αντικτύπου και να 
πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ στους κύριους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας περιλαμβάνονταν αρχικά η οικονομική μεγέθυνση, η απασχόληση και η 
κοινωνική συνοχή, η επανενεργοποίηση της στρατηγικής το 2005 παρουσίαζε ένα 
λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα στο οποίο ο κοινωνικός πυλώνας διαδραμάτιζε ήσσονα 
ρόλο·

8. εκτιμά ότι η αποδυναμωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ένας από τους βασικούς 
περιορισμούς της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
δεν μετέχουν επαρκώς στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την προβολή και την αξιολόγηση 
της στρατηγικής· συνιστά δε την εντονότερη συμμετοχή τους στο μέλλον σε όλα τα 
στάδια·

9. υπογραμμίζει ότι, όσες φορές εφαρμόστηκε στη στρατηγική της Λισαβόνας η αρχή της 
εταιρικής σχέσης, ενίσχυσε το αίσθημα της συνειδητοποίησης των στόχων από τις τοπικές 
και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής, και διασφάλισε τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα των 
παρεμβάσεων·

10. επισημαίνει ότι το περιφερειακό ιδίως επίπεδο μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο ως 
όχημα προσέγγισης των αναρίθμητων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που ζουν 
και παράγουν στην Ευρώπη, κυρίως των ΜΜΕ, αλλά και προαγωγής της εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης·
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11. συνιστά την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων 
Αναφοράς και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων μέσω της ενθάρρυνσης 
ενός εντατικότερου και τακτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένου του 
κοινοτικού, μεταξύ των διοικητικών αρχών που είναι αρμόδιες για την πολιτική συνοχής 
και τη στρατηγική της Λισαβόνας·

12. εκτιμά τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής με τη χρήση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής και τη συνεργασία με την ΕΤΕ όσον αφορά την προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας μέσω ανανεώσιμων μορφών χρηματοδότησης· 
αναγνωρίζει τις δυνατότητες αύξησης της αποδοτικότητας των προσφερόμενων 
επενδύσεων και ζητεί την ενίσχυσή τους ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων JEREMIE 
και JESSICA, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ· συνιστά να απλουστευθούν οι κανόνες που διέπουν τα μέσα αυτά, έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη αξιοποίησή τους από τους δικαιούχους·

Πολιτική συνοχής και ΕΕ 2020
13. χαιρετίζει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική 

ΕΕ 2020· υπογραμμίζει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα αυτής της στρατηγικής, η οποία 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνθηκών που θα συντείνει στη σταθερή 
μεγέθυνση στην Ευρώπη, και συμφωνεί με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες·

14. εκτιμά το γεγονός ότι στην πρόταση λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση, εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του διότι η διάσταση αυτή εξακολουθεί να μην έχει κεντρικό ρόλο στη 
στρατηγική· υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη κρίση κατέδειξε ότι καμία στρατηγική 
μεγέθυνσης δεν μπορεί να παραβλέπει τους στόχους της κοινωνικής πρόνοιας, της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

15. χαιρετίζει την έκκληση για πιο διατηρήσιμες, έξυπνες θέσεις απασχόλησης, αναγνωρίζει 
όμως ότι ένα νέο οικονομικό πρότυπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανισομερή κατανομή 
των επιβαρύνσεων και των οφελών μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και 
περιφερειών, και ως εκ τούτου ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο·

16. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικής 
σημασίας μέσα προαγωγής της ανάπτυξης της ΕΕ και καθιστούν την τελευταία πιο 
ανταγωνιστική απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
γίνονται τακτικές επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς και ότι ιδίως η καινοτομία πρέπει να 
αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματά της·

17. σημειώνει ότι οι ελλείψεις στον τομέα των υποδομών εξακολουθούν να διαφέρουν 
σημαντικά ανά την Ευρώπη, αποτελώντας εμπόδιο στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της 
δυναμικού· φρονεί ότι πρέπει να διαμορφωθούν πραγματικά δίκαιες συνθήκες 
ανταγωνισμού ως προς τις υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική και να συνεχίσουν να αποτελούν ζωτική συνιστώσα της 
πολιτικής συνοχής·

18. χαιρετίζει την αναγνώριση του ρόλου των διαρθρωτικών ταμείων στην υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι η πολιτική συνοχής δεν 
είναι μόνον πηγή σταθερών χρηματοδοτικών κονδυλίων· οι βασικές αρχές της –η 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η γνήσια εταιρική σχέση–
αποτελούν στοιχεία κρίσιμα για την επιτυχία της στρατηγικής και πρέπει να είναι πλήρως 
ενσωματωμένα σε αυτήν·

19. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, η οποία θα 
καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να αποτελεί κεντρική συνιστώσα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· φρονεί ότι η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγισή της, 
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· 
απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης της πολιτικής συνοχής και ζητεί την πλήρη 
υποστήριξη της περιφερειακής διάστασης κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

20. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν υπάγεται στη στρατηγική ΕΕ 2020· επισημαίνει 
ότι, ενώ οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής βαθμός ευελιξίας ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να ενισχύονται οι πιο 
αδύναμες περιφέρειες προκειμένου να μπορούν να υπερβούν τις κοινωνικοοικονομικές 
τους δυσχέρειες και να μειώνονται οι ανισότητες·

21. ζητεί, κατά την εκτέλεση της στρατηγικής ΕΕ 2020, να εφαρμοστεί βελτιωμένο σύστημα 
διακυβέρνησης σε σύγκριση με τη στρατηγική της Λισαβόνας· προτείνει το εν λόγω 
σύστημα να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών·

22. εκτιμά ότι η εδαφική συνοχή, η οποία περιλαμβάνεται ως νέος στόχος στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής, καθόσον είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της·

23. επισημαίνει ότι, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων 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·

24. επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί η πείρα και η συνεισφορά τους να ληφθούν υπόψη κατά την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής ΕΕ 2020, ιδίως όσον αφορά την 
κλιματική και τη δημογραφική μεταβολή καθώς και τις «πράσινες» επενδύσεις·

25. αναγνωρίζει ότι, αν και εξαιρετικά σημαντικά, τα διαρθρωτικά ταμεία δεν αποτελούν το 
μόνο μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020· αναμένει από την Επιτροπή να 
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και των υφιστάμενων τομεακών πολιτικών βάσει μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης· συνιστά τον εξορθολογισμό των στόχων, των μέσων και των διοικητικών 
διαδικασιών των προγραμμάτων και την εναρμόνιση της διάρκειας των προγραμμάτων 
αυτών των πολιτικών·
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26. συνιστά να υιοθετηθεί απλουστευμένη προσέγγιση ως προς τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων στο μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο· υπογραμμίζει δε ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων και των διαδικασιών ενδέχεται να οδηγήσει σε απλουστευμένα συστήματα 
εκτέλεσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος
Τόσο η στρατηγική της Λισαβόνας όσο και η πολιτική συνοχής έχουν αναγνωρίσει την
καινοτομία, κατά την ευρύτερη έννοιά της, ως κύριο μέσο προώθησης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής επικράτειας και ενίσχυσης του ανταγωνιστικού της δυναμικού ενόψει των 
προκλήσεων που απορρέουν από έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Κατά συνέπεια, η 
καινοτομία έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο και των δύο πολιτικών και ο στρατηγικός της 
ρόλος έχει υπογραμμιστεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την περίοδο 2007-2013 
προβλέπεται ως επίσημη απαίτηση για την ΕΕ των 15 (και ως σύσταση για την ΕΕ των 12) η 
διάθεση τουλάχιστον του 60% των κονδυλίων για προγράμματα στις περιφέρειες σύγκλισης 
και του 75% των κονδυλίων στις περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης για την 
υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας.
Στην πραγματικότητα, ήδη από την περίοδο 2000-2006, κατά την οποία δεν προβλεπόταν 
επίσημη απαίτηση για εξειδίκευση των κονδυλίων, το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών 
των διαρθρωτικών ταμείων (10,2 δισ. ευρώ συνολικά) που επενδύθηκε σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας κυμάνθηκε από 5,5% έως 7,4%.
Από τις έως τώρα διαθέσιμες εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκύπτει ότι η χρήση των 
περιφερειακών προγραμμάτων για την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας ήταν 
εμφανέστερη στις σχετικά πιο ευημερούσες περιφέρειες και πιο περιορισμένη στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, όπου τα προγράμματα έτειναν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 
βασικές υποδομές.

Προφανώς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια ενιαία στρατηγική σε όλες τις περιοχές· αντιθέτως, 
οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιφερειών –η εδαφική τους διάσταση– είχαν μεγάλο 
αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων. Επομένως, η συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων –πέραν της 
εφαρμογής– καθίσταται επιβεβλημένη δεδομένου ότι αυτοί είναι και οι φορείς που γνωρίζουν 
καλύτερα τις ανάγκες της δικής τους περιοχής.

Από την ανάλυση της κατανομής των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 προκύπτει 
ότι η εξειδίκευση των πόρων έχει υπερβεί αισθητά τα καθορισμένα κατώτατα όρια. 
Ειδικότερα, το 65% των πόρων όσον αφορά τον στόχο της σύγκλισης και το 82% των πόρων 
για τις περιφέρειες ανταγωνιστικότητας έχουν διατεθεί σε προτεραιότητες που σχετίζονται με 
τη Λισαβόνα. Τα ποσοστά αυτά, τα οποία αθροιστικά ισοδυναμούν με κονδύλια ύψους 
228 δισ. ευρώ περίπου για την 7ετή περίοδο προγραμματισμού, αφορούν την ΕΕ των 27, 
καταδεικνύοντας έτσι ότι και η ΕΕ των 12 έχει αποδυθεί με σοβαρότητα στην υλοποίηση του 
εγχειρήματος της εξειδίκευσης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κατανομή των προγραμμάτων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των 
κρατών μελών και των επιμέρους στόχων. Συγκεκριμένα, στις περιφέρειες 
ανταγωνιστικότητας ο προγραμματισμός σχετίζεται έντονα με τη Λισαβόνα, δίνοντας έμφαση 
στην καινοτομία, τη γνώση και την τεχνολογία, ενώ στα προγράμματα σύγκλισης δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση σε προτεραιότητες που σχετίζονται με την απασχόληση, γεγονός που 
καταδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θεωρείται εν 
προκειμένω απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη.
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Το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2010, η Επιτροπή θα εγκρίνει μια πρώτη στρατηγική 
έκθεση στην οποία θα αναλύει τα πρακτικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει τα κράτη μέλη 
ως προς την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων μέσω των προγραμμάτων δαπανών κατά 
τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του προγράμματος.

Το στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί εμπεριστατωμένα είναι κατά πόσον τελικά οι εν λόγω 
δεσμεύσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές δαπάνες σε επίπεδο έργων. Δυστυχώς, λόγω της 
καθυστερημένης έναρξης των προγραμμάτων και της συνακόλουθης έλλειψης στοιχείων 
όσον αφορά τις δαπάνες, αυτή η αντιστοιχία δεν μπορεί επί του παρόντος να επαληθευτεί.

Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής θα 
αποτελέσει ένα κρίσιμο έγγραφο, παρά την περιορισμένη χρονική περίοδο που καλύπτει, με 
βάση το οποίο θα διεξαχθεί διοργανικός διάλογος υψηλού επιπέδου προκειμένου να 
αξιολογηθεί το επίπεδο και ο τρόπος συμβολής των διαρθρωτικών ταμείων στους στόχους 
της Λισαβόνας και να προετοιμαστεί το έδαφος για σοβαρή μελέτη από τα κοινοτικά και 
εθνικά όργανα, τους ενδιαφερόμενους σε περιφερειακό επίπεδο και την κοινωνία των 
πολιτών σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της στρατηγικής για τη μεγέθυνση και την 
απασχόληση μετά το 2010, η γνωστή και ως «στρατηγική ΕΕ 2020».

Ακόμη πιο κρίσιμο θα είναι να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
του πραγματικού αντικτύπου των σχετιζόμενων με τη Λισαβόνα επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων. Καμία συζήτηση σχετικά με το μέλλον δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν γίνουν 
γνωστά τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.
Παρότι τα δεδομένα αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα λόγω της πρώιμης φάσης εφαρμογής 
του προγράμματος, είναι αναγκαίο να προετοιμαστεί το έδαφος και να ευαισθητοποιηθεί η 
Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη επείγουσας ανάπτυξης των εργαλείων που θα επιτρέψουν 
αυτήν την ανάλυση, ήτοι ομοιογενών δεικτών, οι οποίοι θα μπορούν να ομαδοποιούνται και 
να συγκρίνονται μεταξύ προγραμμάτων και κρατών μελών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου, έτσι ώστε να επαληθεύονται τα αποτελέσματα και να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρμογές.

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στη στρατηγική ΕΕ 2020
Η οικοδόμηση του μέλλοντος προϋποθέτει την ανάλυση του παρελθόντος, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, να αξιοποιούνται κατά τον 
βέλτιστο τρόπο οι εμπειρίες και να αποφεύγονται σφάλματα του παρελθόντος. Η 
εμπεριστατωμένη μελέτη των σχέσεων μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
της Λισαβόνας είναι συνεπώς αναγκαία για τη χάραξη της νέας στρατηγικής ΕΕ 2020, 
σκοπός της οποίας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της προσεχούς δεκαετίας.
Η πολιτική συνοχής μπορεί στην πραγματικότητα να επιτύχει, σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι 
άλλες πολιτικές, την κινητοποίηση επενδύσεων υπέρ της μεγέθυνσης και της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης· έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι, όταν η αρχή της εταιρικής σχέσης 
εφαρμόζεται σωστά και οι περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες αποκτούν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων, δημιουργείται εντονότερο αίσθημα 
συνειδητοποίησης των πολιτικών, των στόχων και των αποτελεσμάτων.
Στην πρόταση της Επιτροπής για τη στρατηγική ΕΕ 2020, η πολιτική συνοχής αναγνωρίζεται 
ως πολιτική καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020.
Φαίνεται ωστόσο ότι αυτή αντιμετωπίζεται περισσότερο ως πηγή σταθερών χρηματοδοτικών 
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κονδυλίων, παρά ως κύριο σημείο αναφοράς λόγω της εφαρμογής αρχών όπως η εταιρική 
σχέση, η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση καθώς και λόγω της 
ικανότητάς της να κινητοποιεί περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες. Εάν οι αρχές αυτές, 
οι οποίες συνιστούν μια σημαντική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020, δεν ενσωματωθούν πλήρως σε αυτήν, ο βαθμός
επιτυχίας της ίδιας της στρατηγικής μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Στην έκθεση διατυπώνονται κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
θα ληφθεί δεόντως υπόψη η σύνδεση αυτή:

 Οι προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται αυστηρά με τις προτεραιότητες της μελλοντικής πολιτικής συνοχής: 
απαιτείται μεγαλύτερη επικέντρωση σε κεντρικές προτεραιότητες και ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητάς τους, διασφαλίζοντας συγχρόνως την αναγκαία ευελιξία ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

 Πρέπει να αναπτυχθούν συνεργίες μεταξύ των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων 
Αναφοράς και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων και να αξιοποιηθούν 
καλύτερα οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν, μεταξύ άλλων και μέσω του καλύτερου 
διοικητικού συντονισμού σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διακυβέρνηση.

 Οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο Κοινότητας, όμως 
κατά την εφαρμογή και προσαρμογή τους στις εθνικές πολιτικές πρέπει στο μέλλον να 
μετέχουν περισσότερο οι υποεθνικές αρχές. Μια από τις ευρέως μέχρι στιγμής 
αναγνωρισμένες αδυναμίες της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι η αδύναμη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η ανεπαρκής συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 
υλοποίηση των στόχων της, παρά το γεγονός ότι τα 2/3 των επενδύσεων του δημοσίου 
τομέα προέρχονται από το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ότι οι αρχές αυτές συχνά 
συγκεντρώνουν ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες. Η μέριμνα για την περιφερειακή 
διάσταση στη μελλοντική στρατηγική είναι επίσης αναγκαία κατά την εφαρμογή των 
νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία αναγνωρίζει τον υποεθνικό 
χαρακτήρα της επικουρικότητας. Μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα 
μπορέσει να διασφαλίσει την πραγματική συνειδητοποίηση της στρατηγικής και τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να εξεταστεί όχι 
μόνον στην κάθετη αλλά και στην οριζόντια διάστασή της, αναπτύσσοντας σχέσεις 
μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων του ιδίου επιπέδου.

 Η αρχή της εταιρικής σχέσης πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως κατά την υλοποίηση της 
μελλοντικής στρατηγικής. Μια τέτοια αλλαγή προσέγγισης θα μπορούσε να έχει το 
πλεονέκτημα ότι θα διασφαλίζει την καλύτερη προβολή των στόχων και των 
αποτελεσμάτων της στρατηγικής στην κοινωνία των πολιτών, καθώς η ελλιπής προβολή 
αποτελεί επί του παρόντος μια από τις μεγάλες αδυναμίες της στρατηγικής της 
Λισαβόνας.

 Παρότι η εδαφική συνοχή έχει αναγνωριστεί ως κοινοτικός στόχος από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η εδαφική διάσταση είναι ελάχιστα παρούσα στην πρόταση της Επιτροπής, 
γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο τμηματοποίησης των πολιτικών. 
Αντιθέτως, μόνον μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη συμπερίληψη της περιφερειακής 
διάστασης στη στρατηγική, θα αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, πρέπει 
να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ των κοινοτικών μέσων που προάγουν την καινοτομία 
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(διαρθρωτικά ταμεία, ΠΚΠ, και 7ο πρόγραμμα πλαίσιο) και να διατηρηθεί 
ευθυγραμμισμένη στο μέλλον η πολυετής διάρκεια των προγραμμάτων αυτών των μέσων.

 Οι δυνατότητες των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, κυρίως δε των προγραμμάτων 
JEREMIE και JESSICA, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη ενίσχυση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ· 
ειδικότερα, οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση και τη διαχείριση των πόρων που 
διατίθενται μέσω αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να απλουστευθούν 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

 Πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής κατά τρόπο 
που να καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
αποτελεσματικά η εφαρμογή της νέας στρατηγικής.

 Το μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να απλουστευθεί, ούτως 
ώστε να μειωθεί το σημερινό επίπεδο σφαλμάτων και να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα 
προγράμματα, ιδίως των εταίρων του ιδιωτικού τομέα.


