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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επίτευξη πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής 
εντός της ΕΕ - ένας εκ των ων ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα;
(2009/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007/C 
306/01), ιδίως δε τον Τίτλο I και τον Τίτλο XVIII,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Η 
Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στη 
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" 
(COM(2006)0567),

– έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2009,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο Successful partnerships: a guide (Επιτυχείς εταιρικές σχέσεις: 
ένας οδηγός) του Φόρουμ Οικονομικής Ανάπτυξης και Δημιουργίας Απασχόλησης σε 
Τοπικό Επίπεδο (LEED) για τις Εταιρικές Σχέσεις και την Τοπική Διακυβέρνηση, ΟΟΣΑ, 
2006,

– έχοντας υπόψη την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2009-2010, Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ, Γενεύη, Ελβετία, 2009,

– έχοντας υπόψη την "Ατζέντα για μια μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής – Μια εδαφική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και προσδοκιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης", ανεξάρτητη έκθεση που προετοιμάστηκε, κατόπιν αιτήματος της Danuta 
Hübner, Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, από τον Fabrizio Barca, τον Απρίλιο του 
2009,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και 
Περιφερειών με θέμα "Μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ", Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 
2009,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ΣΕΠ) σχετικά με 
την περιφερειακή πολιτική μετά το 2013, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της ΣΕΠ στις 
8 Νοεμβρίου 2007 στο Udine της Ιταλίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 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 το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του 
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κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα
(2008/2183(INI)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 για τις καλύτερες πρακτικές στον 
τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων
(2008/2061(INI))2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση 
και την εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για σχέδια στον 
τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI))3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Πράσινη 
Βίβλο σχετικά με την εδαφική συνοχή και [...] τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής 
συνοχής (A6-0083/2009)4,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή
(COM(2007)0273),

– έχοντας υπόψη την εικοστή ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων 
(2008) (COM(2009)0617),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο
"Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη 
μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα" (COM(2009)0615),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον οι εσωτερικές πολιτικές στηρίζουν την ικανότητά της 
να απαντά σε παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ οι περίοδοι ύφεσης παρέχουν την εικόνα του 
πόσο μειωμένη ικανότητα ανάκαμψης έχουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για το 2009, ο ΟΟΣΑ απηύθυνε σύσταση για 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη σημασία της φορολογίας, στις επενδύσεις 
στην υποδομή, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, καθώς και στη ρύθμιση των 
παραγωγικών αγορών, υπογραμμίζοντας έτσι το ρόλο τους,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στην έκθεσή του σχετικά με 
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα το 2009, παρουσιάζει, όπως και στις άλλες εκθέσεις 
του τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η υποδομή, ως 2ος από τους 12 πυλώνες επί 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2009)0156.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0156.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0492).
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0163.
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τη βάσει των οποίων αναλύεται η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, διευκρινίζοντας ότι η 
υποδομή ποιότητας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη μείωση των αποστάσεων, την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη διασφάλιση δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020, πρέπει να δεχθούμε 
ότι υπάρχει διαφορά στο επίπεδο ανάπτυξης και στους περιορισμούς και ότι θα πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι σύμφωνοι με την πραγματική κατάσταση, καθώς και με τις ανάγκες 
που εντοπίζονται, μέσω διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους που βρίσκονται 
στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2010 επεσήμανε ότι είναι 
σημαντικό να προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως η ανάπτυξη 
υποδομών που να συμβάλλουν στην επιτυχία της Στρατηγικής ΕΕ 2020, σε ένα πλαίσιο 
στο οποίο η νέα στρατηγική θα επικεντρωθεί στα εμπόδια της οικονομικής ανάπτυξης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα προσεχή έτη, παράλληλα με τις επιπτώσεις της κρίσης, 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μείζονες προκλήσεις -προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, 
δημογραφικές αλλαγές, κλιματική αλλαγή και ενεργειακά προβλήματα- οι δε περιφέρειες 
θα διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι συνθήκες 
ώστε οι πολίτες να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο, και ότι αυτά είναι απαραίτητο 
να στηριχθούν, σύμφωνα με τις εντοπιζόμενες ανάγκες, χρησιμοποιώντας την αρχή των 
συμπράξεων και τα κατάλληλα μέσα για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του εδαφικού 
αντικτύπου των διαφόρων πολιτικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για 
τις στρατηγικές και τα προγράμματα στον τομέα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, η ποιότητα των προγραμμάτων αλλά και η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων παραγόντων σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης αυξήθηκε, διασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη συμβολή στους στόχους της Λισαβόνας για οικονομική ανταγωνιστικότητα 
και απασχόληση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής πρέπει να οδηγήσει στη 
βελτίωσή της μέσω καλύτερου συσχετισμού, καλύτερου συντονισμού και συνεργειών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών, χωρίς να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία η μία πολιτική 
θα υποτάσσεται στην άλλη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ό,τι αφορά την αειφόρο ανάπτυξη,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια σειρά εργαλείων εργασίας και μεθόδων ανάλυσης, 
προτεινόμενων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που συμβάλλουν στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, γεγονός που αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον και την προσήλωση των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων όσον αφορά 
την πολιτική συνοχής,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανταγωνιστικότητα των περιφερειών που 
παρουσιάζουν υστέρηση στηρίζεται από την ανάπτυξη υποδομής κάθε είδους που 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
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Η πολιτική συνοχής αποτελεί τον εκ των ων ουκ άνευ όρο για παγκόσμια οικονομική 
ανταγωνιστικότητα

1. εκτιμά την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
ρόλο της ως μέσου της ΕΕ ώστε να διασφαλιστούν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των περιφερειών, η πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της 
προσαρμοστικότητας των περιφερειών στο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο·

2. υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας, με την εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής, στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης κατά την 
περίοδο ύφεσης και μετά, μέσω της διασφάλισης των δημόσιων επενδύσεων, ιδίως στις 
υποδομές, και της αειφόρου ανάπτυξης·

3. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ μειώνει τις περιφερειακές αποκλίσεις στα επίπεδα 
ανάπτυξης των περιφερειών και τις προετοιμάζει για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής μεταβολής και της κλιματικής αλλαγής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες αδυναμίες τους·

4. υπενθυμίζει ότι, μέσω των συνεργειών που δημιουργούνται με τις πολιτικές έρευνας-
ανάπτυξης και καινοτομίας, η πολιτική συνοχής μπορεί να αποτελεί την απάντηση στις 
προκλήσεις της ΕΕ 2020, με τη στήριξη και αξιοποίηση του ειδικού τοπικού δυναμικού 
και τη διασφάλιση κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής·

Εδαφική συνοχή - εκτίμηση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών στο τοπικό 
επίπεδο

5. στηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται στην Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Πολιτική ως 
προς τις πλέον σημαντικές συνιστώσες της εδαφικής συνοχής· κάνει ειδική αναφορά στο 
σεβασμό της περιφερειακής διαφορετικότητας, την ανάπτυξη του εδαφικού δυναμικού 
και της εδαφικής ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας 
μέσω των δημοσίων υπηρεσιών και της κατάλληλης υποδομής, και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή του στόχου της 
εδαφικής συνοχής· 

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν μια εδαφική προσέγγιση για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· αναγνωρίζει ότι ο ρόλος των περιφερειών 
διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ανάλογα με την πολιτική και διοικητική του 
δομή· ζητεί να εξεταστούν οι δυνατότητες βελτιώσεων έναντι της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, κατά την οποία οι περιφέρειες διαχειρίζονται μόνον το 30,5 % από το 
συνολικό προϋπολογισμό που διατίθεται στην πολιτική συνοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από τις κεντρικές κυβερνήσεις, μέσω της ενθάρρυνσης 
της εφαρμογής της αρχής της αποκέντρωσης·

7. εκτιμά τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών URBAN και LEADER και θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχής μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο για μια ισορροπημένη αγροτική-
αστική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει μεθόδους εργασίας, 
οι οποίες να ενθαρρύνουν τις αγροτικές-αστικές συμπράξεις και να τονώνουν την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη·
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Μεγιστοποίηση του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής για την αύξηση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας

8. θεωρεί ότι η σύμπραξη αποτελεί βασική αρχή στον καθορισμό του περιεχομένου της 
πολιτικής συνοχής, καθώς η προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" ("bottom-up”) 
ενισχύει τη διοικητική ικανότητα και την ποιότητα της διαδικασίας προγραμματισμού· 
θεωρεί ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να έχουν συνεκτική, συμπληρωματική 
και παραγωγική παρέμβαση στην τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης τριμερών συμβάσεων Επιτροπής 
- κράτους μέλους – περιφέρειας, για την τήρηση των εταιρικών υποχρεώσεων·

9. επαναβεβαιώνει την ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χρήσης των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής και να διασφαλισθεί η ευελιξία τους και η μείωση του 
διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους δικαιούχους των ταμείων, έτσι ώστε οι αρχές να 
μπορέσουν να διαχειριστούν τις μείζονες προκλήσεις εγκαίρως και με τους αντίστοιχους 
πόρους· θεωρεί ότι οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταστούν 
πραγματικό στήριγμα, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες που διεξάγονται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις 
για την εδραίωση των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα εντός του πλαισίου της 
πολιτικής συνοχής·

10. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στήριξη των σχεδίων που απευθύνονται στις 
περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, έτσι ώστε ο αναμενόμενος αντίκτυπος κατά 
την παρούσα περίοδο προγραμματισμού να είναι διαρκής και σύμφωνος με τις αρχικές 
εκτιμήσεις· θεωρεί ότι ο τερματισμός αυτής της στήριξης θα μείωνε τον αντίκτυπο των 
αρχικών θετικών αποτελεσμάτων·

11. θεωρεί ότι ο κύριος δείκτης προκειμένου να αποφασιστεί ποιες περιοχές είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ είναι το επίπεδο του ΑΕΠ, και ότι η εισαγωγή 
άλλων δεικτών μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με 
την καταλληλότητά τους και τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας του στοιχείου αυτού·

12. υπογραμμίζει τη σημασία κατανομής των πόρων σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των 
περιφερειών· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα 
για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, 
συνεκτιμώντας τις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Η πολιτική συνοχής ως βασική πολιτική για την περίοδο μετά το 2013

13. επιβεβαιώνει τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν η ανάπτυξη των περιφερειών 
και η διασφάλιση εδαφικής συνοχής στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ και στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ 2020, καθόσον η εδαφική προσέγγιση 
αποτελεί έναν από τους κύριους όρους για την επίτευξη της οικονομικής ισορροπίας·

14. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι οι προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών 
βασίζονται στις ανάγκες τους, ιδίως δε η επιθυμία τους να έχουν πρόσβαση στη δέουσα 
υποδομή και σε δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας, που πρέπει να παρέχονται ισότιμα και σε 
προσιτές τιμές για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο 
ζουν και εργάζονται·
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15. τονίζει το γεγονός ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή παρέχει την ευκαιρία 
χρήσης του πλήρους δυναμικού της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και δίνει στους 
ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής και εμπιστοσύνη 
στην ΕΕ· οι επιλεκτικές επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και το δυναμικό που υπάρχουν σε επίπεδο περιφερειών 
και πόλεων και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα αυτού μέσω προγραμμάτων για 
την ανάπτυξη των θεσμών και την οικοδόμηση ικανοτήτων·

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

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της δημιουργίας ασφαλών και υψηλότερης ποιότητας
θέσεων εργασίας και η διασφάλιση πρόσβασης στην υποδομή κάθε είδους – μεταφορές, 
κοινωνικός τομέας, εκπαίδευση, τομέας της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας – ήταν οι 
βασικοί λόγοι για τους οποίους οι πολίτες στήριξαν τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η πολιτική συνοχής, με τους ειδικούς στόχους και τα μέσα της, μπορεί να διασφαλίσει την
συνεκτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη έτσι στις οικονομικές και 
κοινωνικές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
αντιμετωπίζουν άμεσα τις συνέπειες της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κράτος μέλος αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχει η συμμετοχή
του στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά εξαρτάται από την ωριμότητα και το επίπεδο ανάπτυξής 
του, που διαφέρουν κατά περίπτωση. Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να βρει τα 
πιο αποτελεσματικά μέτρα που θα επιτρέψουν στην οικονομία του να λειτουργήσει μέσα σε 
ένα τέτοιο παγκόσμιο σύστημα.

Η παρούσα έκθεση Επίτευξη πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής
εντός της ΕΕ - ένας εκ των ων ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα; έχει ως
στόχο να θέσει προς συζήτηση στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αλληλεξάρτηση
και τη συμπληρωματικότητα των μέτρων που εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο  
για την εκπλήρωση των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της αύξησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση έχει τη
φιλοδοξία να παράσχει ένα πλαίσιο, ώστε να υπογραμμιστεί ο ρόλος της πολιτικής συνοχής
στην ολοκλήρωση και η συμβολή της στην αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Η προσέγγιση του εισηγητή

Το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο έχουν φέρει τις περιφέρειες σε πρώτο πλάνο, λόγω
των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν, είτε πρόκειται για τις κλιματικές μεταβολές, τη
γήρανση του πληθυσμού, τις κοινωνικές μετακινήσεις και την ενέργεια, ή των προκλήσεων 
που δημιουργεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ο αντίκτυπος της οποίας γίνεται 
αισθητός σε τοπικό επίπεδο.

Ο εισηγητής θεώρησε ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν αυτές τις
προκλήσεις και να συμβάλει στην αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ

- διασφαλίζοντας κοινά πρότυπα διαβίωσης για τους ευρωπαίους πολίτες, και
- στηρίζοντας την ανάπτυξη με την αξιοποίηση των τοπικών και των περιφερειακών

ιδιαιτεροτήτων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και οικονομική 
επίδοση. 

Η πολιτική συνοχής κατόρθωσε να συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων της
Στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά για να εδραιωθούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και ο
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αντίκτυπος που εκτιμάται ότι θα έχουν, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι ανάγκη να συνεχιστεί η 
στήριξη των επενδύσεων σε κάθε είδους υποδομή, ως βάση για την αύξηση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας.

Υποδομή, ένα βασικό στοιχείο για την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Ένας από τους βασικούς πυλώνες που εξετάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αξιολόγηση
του βαθμού οικονομικής ανταγωνιστικότητας είναι η υποδομή, διότι αυτή καθιστά δυνατή 
την εκμηδένιση των αποστάσεων και τη διασφάλιση της κινητικότητας των επενδύσεων και 
του εργατικού δυναμικού.

Ο στόχος της ΕΕ 2020 για μια ανταγωνιστική, συνδεδεμένη και πιο οικολογική οικονομία θα
καταστεί δυνατός με τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των υποδομών και με τη στήριξη
των σχεδίων υποδομών και ανάπτυξης που συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, 
προσέγγιση που θα καταστεί δυνατή με τη χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων και μέσων.

Κατά την άποψη του εισηγητή, η πραγματοποίηση της εδαφικής συνοχής είναι ουσιώδης, με
δεδομένο ότι σε εδαφικό επίπεδο είναι που μπορεί να παρατηρήσει κανείς κατά πόσον

- ο προγραμματισμός της διαδικασίας περιφερειακής ανάπτυξης ήταν σύμφωνος προς 
τις ανάγκες και το συγκεκριμένο δυναμικό μιας περιοχής,

- οι εμπλεκόμενοι εταίροι έχουν την κατάλληλη θεσμική ικανότητα ώστε να είναι όσο
το δυνατόν πιο μεγάλο το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων,

- η ευρωπαϊκή στήριξη είναι μακροπρόθεσμη, εδραιώνοντας τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν μέσω της εφαρμογής σχεδίων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και 
διασφαλίζοντας την αειφορία.

Ο διαφορετικός βαθμός αποκέντρωσης και το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης έχουν ως
συνέπεια καταστάσεις που είναι περισσότερο εμφανείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ενώ η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
δημόσια κονδύλια - ευρωπαϊκά ή εθνικά - και η αποφυγή οικονομικών αλληλεπικαλύψεων 
αποτελούν πραγματικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο.

Υπάρχει ανάγκη συντονισμού μεταξύ οριζόντιου και κάθετου επιπέδου διακυβέρνησης αλλά
και μεταξύ τομέων δραστηριότητας και ειδών παρεμβάσεων. Η διασφάλιση κοινών προτύπων 
ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ιδίως δε στις 
παραμεθόριες περιφέρειες, προϋποθέτει:

- προγραμματισμό πολύ καλής ποιότητας, βασιζόμενο στη συμμετοχή ενδιαφερομένων
από όλα τα σχετικά επίπεδα και τομείς·

- τη χρήση σχετικών και ενιαίων στατιστικών στοιχείων και δεικτών τόσο στο στάδιο
του προγραμματισμού όσο και στο στάδιο της εφαρμογής·

- την εφαρμογή ειδικού συστήματος παρακολούθησης που θα διαμορφωθεί έτσι ώστε 
να μπορεί να αναλύει όλο το φάσμα των δεικτών και παραγόμενων αποτελεσμάτων·

- τη διασπορά των αξιολογήσεων προς όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους τομείς
δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής αποτελούν την κύρια
χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που προσδιορίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο, είναι επιθυμητή η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους, με:
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- τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
για ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας δεδομένης της ανάγκης εμπειρογνωμοσύνης 
και ποιότητας στο σχεδιασμό. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί τεχνική αρωγή τόσο
από την πλευρά των κρατών μελών όσο και από την πλευρά της Επιτροπής, έτσι ώστε
να βελτιωθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η διαδικασία πραγματοποίησης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

- την απλοποίηση των διαδικασιών κατανομής των διαρθρωτικών πόρων και των 
πόρων συνοχής·

- την ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου έτσι ώστε οι συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα να αποτελούν βιώσιμη και ρεαλιστική επιλογή για τις περιφέρειες.

Υπάρχουν πολλά κράτη μέλη όπου, παρόλο που οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
θεωρούνται εναλλακτική επιλογή, δεν υπάρχει κάποιο επαρκώς σαφές νομικό πλαίσιο ούτε 
τεχνογνωσία σε περιφερειακό επίπεδο για μια τέτοια επιλογή. Πρέπει, για παράδειγμα, η ΕΤΕ 
να παρέχει την αναγκαία τεχνική αρωγή στις αρχές, ώστε να μπορούν να προσφύγουν σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες αυτές οι πτυχές, ούτως ώστε κατά την προσεχή περίοδο
προγραμματισμού, στο γενικό πλαίσιο που παρέχουν οι στόχοι ΕΕ 2020, οι περιφέρειες να
μπορούν να έχουν τη δική τους συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και να διασφαλίσουν ότι 
πληρείται το κοινό πρότυπο ζωής για τους πολίτες.

Μετά το 2013, η πολιτική συνοχής πρέπει κατ' ανάγκην να καταστεί κεντρική πολιτική, λόγω
του αποφασιστικού της ρόλου στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ ευρωπαϊκών 
περιφερειών. Είναι μεν αλήθεια ότι το νέο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης ενδέχεται να επιφέρει ορισμένες αλλαγές, όμως με ωριμότητα και με ευελιξία θα είναι 
δυνατή η ικανοποίηση των τόσο διαφορετικών αναγκών των περιφερειών. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους για τους οποίους ο εισηγητής θεωρεί ως απαραίτητη μια τριμερή συμφωνία/ 
δέσμευση Επιτροπής-κρατών μελών-περιφερειών, η οποία να καθορίζει σαφώς τους ρόλους 
που καλείται να διαδραματίσει το κάθε μέρος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Η στήριξη της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των
προσόντων που απαιτούνται για μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, θα ακολουθηθούν 
από πολιτικές και παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Η διασφάλιση ενός κοινού επιπέδου 
ανάπτυξης και πρόσβασης στη βασική υποδομή και σε υπηρεσίες ποιότητας ενδυναμώνει την 
ικανότητα αντίστασης στις κύριες προκλήσεις. Η παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα 
ενισχύεται από αυτή την ικανότητα απόκρισης στην παγκοσμιοποίηση.

Η χρήση των ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για σχέδια
δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας δεν είναι ομοιόμορφη, εξ ου η ανάγκη
να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να εντοπίζονται νέες 
λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, αφ' ης στιγμής εκπληρωθεί ο στόχος της διασφάλισης παρόμοιου
επιπέδου ποιότητας ζωής μέσω της πρόσβασης στην υποδομή και τις υπηρεσίες ποιότητας, οι
περιφέρειες μπορούν να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη
του τοπικού οικονομικού δυναμικού, με σημαντικό σταθμό την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών 
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για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και των σχετικών υποδομών σε περιφερειακό 
επίπεδο.


