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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
(2010/2139(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013» (COM(2010)0110),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 
2010, Συνοδευτικό έγγραφο στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 για 
την πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013» (SEC(2010)0360),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 
2010, με τίτλο «Πολιτική συνοχής: Απόκριση στην οικονομική κρίση, μια ανασκόπηση 
της εφαρμογής των μέτρων πολιτικής συνοχής που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (SEC(2010)1291),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, της 11ης Ιουλίου 
2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (2006/702/ΕΚ)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα,3

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ.°1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, 
καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση4

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής αριθ. 1: «Διάθεση πιστώσεων 
για συγκεκριμένους στόχους», της 28 Φεβρουαρίου 2007 (COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 EE L 210, 31.7.2006, σ. 25-78.
2 EE L 291, 21.10.06, σ. 11-32. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0165.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0189.
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– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής «Ενδεικτική διάρθρωση των 
εθνικών στρατηγικών εκθέσεων του 2009», της 18ης Μαΐου 2009 (COCOF 09/0018/01),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική έκθεση του 
2010 εκ μέρους της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 14 Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Στρατηγική συνοχής: 
στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013», 1-2 
Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του 
συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική διάσταση της πολιτικής συνοχής που εγγυάται τη 
συνέπεια προς τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται και τονίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου (εφεξής: Γενικός Κανονισμός), στις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (εφεξής: 
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές), στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) και στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των στρατηγικών εκθέσεων αποτελεί νέο 
χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής, που καθιερώθηκε στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού με τον γενικό κανονισμό ως μέσο για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την αύξηση του στρατηγικού 
περιεχομένου και την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της πολιτικής 
συνοχής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διάθεσης πιστώσεων για στόχους της Λισαβόνας 
συνίσταται στον προσδιορισμό υποσυνόλων των 86 συμφωνηθέντων σχεδίων 
προτεραιότητας ως ειδικών προτεραιοτήτων του θεματολογίου ανάπτυξης και 
απασχόλησης της Λισαβόνας, και ότι για τις περιφέρειες στόχου στο πλαίσιο της 
σύγκλισης προσδιορίστηκαν 47 θεματικοί τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση, 
ενώ από τον στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 
προσδιορίστηκαν μόνο 33 θεματικοί τομείς προτεραιότητας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις οι εθνικές στρατηγικές εκθέσεις του 2009, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ανταλλάξουν δεδομένα μόνο σε σχέση με τους 
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θεματικούς τομείς προτεραιότητας ανά στόχο, με καταληκτική ημερομηνία ανάκτησης 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2009,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
κραυγαλέες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες, εν μέρει ως 
συνέπεια των δύο τελευταίων διευρύνσεων αλλά και λόγω των άμεσων συνεπειών της 
παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, αν και οι ανισότητες αυτές 
έχουν περιοριστεί την τελευταία δεκαετία με την ενεργό συνεισφορά της πολιτικής για τη 
συνοχή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει αποτελέσει βασικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (ΕΣΑΟ), γεγονός που 
υπογραμμίζει τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων ως μέσων τόνωσης της οικονομίας, 
ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αειφορία και την ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και ότι η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει έκθεση το 2010 σχετικά με την 
αποδοχή των μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απόκρισης στην κρίση,

1. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους να ετοιμάσουν τις πρώτες εθνικές 
στρατηγικές εκθέσεις τους, που αποδείχτηκαν πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με 
την εφαρμογή·

2. επισημαίνει ότι στις συγκριτικές αναλύσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι 
πέντε κράτη μέλη συνέλεξαν τα στοιχεία τους πιο πρόσφατα και ένα πιο παλιά· θεωρεί 
πιο σκόπιμη τη σύγκριση της προόδου των επιμέρους κρατών μελών με τον μέσο όρο της 
ΕΕ·

3. Θεωρεί ότι η διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων προάγει την ορθή εφαρμογή και 
συνιστά προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, 
ως εκ τούτου δε πρέπει να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο καθορισμός κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών και η καθιέρωση του νέου μέσου της υποβολής στρατηγικών 
εκθέσεων έχουν συμβάλει στη λογοδοσία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής·

Εφαρμογή

4. επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις των επιλεγέντων έργων ανέρχονται σε 93,4 εκατ. 
ευρώ, που αναλογεί στο 27,1% των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ την τρέχουσα περίοδο, και 
ότι το μέσο αυτό ποσοστό ισχύει τόσο για τους τρεις στόχους της πολιτικής συνοχής όσο 
και στις κατηγορίες δέσμευσης πιστώσεων της Λισαβόνας και την πρόοδο στην 
υλοποίηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι η πρόοδος διαφέρει πολύ μεταξύ κρατών και θεματικών τομέων, με 
συνολικά ποσοστά επιλογής μεγαλύτερα του 40% στην περίπτωση εννέα κρατών μελών 
και κάτω του 20% για τέσσερα κράτη μέλη·

5. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διατεθεί συνολικά 
για έργα σχετικά με τους στόχους της Λισαβόνας 63 εκατ. ευρώ, η δε επιλογή των έργων 
με βάση τους στόχους της Λισαβόνας είναι στα ίδια επίπεδα ή λίγο ταχύτερη από την 
επιλογή στο πλαίσιο άλλων ενεργειών·
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6. επισημαίνει ότι τον μεγαλύτερο βαθμό προόδου μεταξύ των θεματικών τομέων των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζει ο θεματικός τομέας της 
εδαφικής συνοχής (30%), η «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την 
ανάπτυξη» είναι πάνω από τον μέσο όρο αλλά οι άλλες δύο κατευθυντήριες γραμμές 
είναι κάτω από 27,1%, ενώ, επιπλέον, οι ρυθμοί επιλογής είναι πάνω από τον μέσο όρο 
για τα έργα που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις για στόχους της Λισαβόνας τόσο για 
τη σύγκλιση όσο και για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, αλλά 
για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία είναι μόλις 20,5%· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ελλείψει δεικτών απόδοσης και αποτελεσμάτων για όλα τα κράτη μέλη, η 
ανάλυση των επιδόσεων της πολιτικής όπως παρουσιάζεται στη στρατηγική έκθεση 
αποδείχτηκε ότι έχει σοβαρούς περιορισμούς·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στην επιλογή των έργων σε στρατηγικούς 
τομείς όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, ορισμένες επενδύσεις στους τομείς της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος, η ψηφιακή οικονομία, η κοινωνική ένταξη, η 
διακυβέρνηση και η ανάπτυξη ικανότητας, και ζητεί εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
λόγων για τις καθυστερήσεις αυτές· υπογραμμίζει, αφετέρου, τη μεγαλύτερη 
απορρόφηση στα περιβαλλοντικά έργα των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας και επισημαίνει τη σαφή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο·

Οι προκλήσεις της υλοποίησης

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποτελεσματική επιλογή και υλοποίηση των έργων σε 
ορισμένους τομείς παρεμποδίζεται από την έλλειψη σημαντικών προϋποθέσεων, με την 
απουσία σαφών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο για κάποια πεδία παρέμβασης, την 
καθυστέρηση στη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας και την έλλειψη θεσμικών και 
διοικητικών δομών·

9. υπενθυμίζει με λύπη του ότι η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής 
οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες: καθυστερημένη περάτωση των 
διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νομοθετική δέσμη της 
πολιτικής, που είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη ολοκλήρωση των στρατηγικών και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών, αλλαγές στους κανόνες 
οικονομικού ελέγχου, επικαλύψεις με το κλείσιμο της περιόδου 2000-2006 και έλλειψη 
δημόσιων πόρων για τη συγχρηματοδότηση στα κράτη μέλη·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μολονότι η στρατηγική έκθεση θα πρέπει να 
δίνει έμφαση στη συμβολή των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής, δεν 
περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για την κατάσταση όσον αφορά τις περιφερειακές 
ανισότητες έως το 2009·

Η απόκριση στην οικονομική κρίση

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής: απόκριση στην οικονομική κρίση -μια ανασκόπηση 
της εφαρμογής των μέτρων πολιτικής συνοχής που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας»· υπογραμμίζει ότι η 
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ανασκόπηση αυτή βασίζεται κυρίως στις πληροφορίες που περιέχουν οι εθνικές 
στρατηγικές εκθέσεις·

12. επισημαίνει ότι το τρέχον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχει αποδειχτεί ότι επιτρέπει 
μια ευέλικτη και κατάλληλη αντίδραση στο ραγδαία επιδεινούμενο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έκριναν πως μπορούσαν να προσαρμόσουν 
τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

13. λαμβάνει υπόψη ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί ο γενικός αντίκτυπος των ειδικών μέτρων 
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο του ΕΠΑΟ, και εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι έτσι η ανασκόπηση μπορεί να δώσει σε περιορισμένο μόνο βαθμό μια  
εικόνα με συγκεκριμένα παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο· εκφράζει, πάντως, την 
ικανοποίησή του για την ανάλυση ορθών πρακτικών και τα πρώτα συμπεράσματα που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση·

Δημιουργία συνεργιών και αποφυγή του κατακερματισμού κατά τομείς των πόρων της 
περιφερειακής πολιτικής

14. συμμερίζεται την άποψη του Συμβουλίου που εκφράζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, για τη στρατηγική έκθεση του 2010 σχετικά με την πραγματική 
προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από μια στρατηγική προσέγγιση και κοινούς 
κανόνες εφαρμογής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής· υπογραμμίζει, επίσης, 
την ανάγκη για εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών και αύξηση των συνεργιών και 
του αντικτύπου όλων των πηγών χρηματοδότησης (ΕΕ, κράτη μέλη, μέσα της ΕΤΕπ) με 
αποτελεσματικό συντονισμό·

15. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης περισσότερων συνεργιών 
μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, αφού η πείρα έχει δείξει σαφώς ότι η επιτυχημένη εφαρμογή 
των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ είναι αναγκαία προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης οικονομικών ενεργειών από 
το ΕΤΠΑ·

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

16. επισημαίνει ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα τονώσουν την εξαγωγή 
πολιτικών συμπερασμάτων και, σε συνδυασμό με τον οικονομικό έλεγχο, θα 
αποτελέσουν κίνητρο για την ποιοτική βελτίωση της απόδοσης·

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο 19 κράτη μέλη υπέβαλαν βασικούς 
δείκτες, και συνεπώς είναι αδύνατον στο παρόν στάδιο να αποκτηθεί μια πρώτη γενική 
εικόνα για τον αντίκτυπο της πολιτικής επιτόπου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν βασικούς δείκτες στην επόμενη διαδικασία υποβολής στρατηγικών 
εκθέσεων το 2012-2013;

18. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή και την ποιότητα της παρακολούθησης 
της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση μιας 
ελάχιστης δέσμης βασικών δεικτών στις στρατηγικές εκθέσεις τους κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση, και παρέχοντας 
λεπτομερέστερες οδηγίες·
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Ορθές πρακτικές

19. θεωρεί ότι οι ορθές πρακτικές στην υλοποίηση της πολιτικής πρέπει να εξαίρονται και να 
προωθούνται, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η 
επανάληψη σφαλμάτων του παρελθόντος·

20. ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές στην υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη, όπως η 
χρήση βασικών δεικτών, η αναφορά αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων, η αναφορά 
συνεργιών μεταξύ εθνικών πρακτικών και πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, η οργάνωση 
δημόσιων συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, η υποβολή των 
εκθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια για γνωμοδότηση και η δημοσίευσή τους σε 
κυβερνητικές ιστοθέσεις, δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές βελτιώνουν την ποιότητα της 
υποβολής εκθέσεων και αυξάνουν την αποδοχή τους από τους ενδιαφερομένους στα 
κράτη μέλη·

Συμπεράσματα και συστάσεις

21. πιστεύει ακράδαντα ότι η ορθή διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό, σε περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση ποιότητας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, για τον στρατηγικό σχεδιασμό και για την επιτυχημένη και 
αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή· ενθαρρύνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σύμφωνα με τη Συνθήκη 
και την αρχή της εταιρικής σχέσης·

22. πιστεύει ότι η απλούστευση των διατάξεων και των διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς τούτο να προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες 
στους δικαιούχους, και να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της υπέρμετρης γραφειοκρατίας, των εξαιρετικά 
περίπλοκων κανόνων και της έλλειψης εναρμονισμένων διαδικασιών, πολλά κονδύλια 
παραμένουν αχρησιμοποίητα·

23. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανάπτυξη ικανότητας και ιδιαίτερα, να 
διασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση των έργων με εθνικές συνεισφορές και υποστήριξη 
σε επίπεδο οικονομικής μηχανικής, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης 
των κονδυλίων και να αποφευχθεί περαιτέρω σοβαρή καθυστέρηση των επενδύσεων·

24. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική έκθεση του 2013 θα πρέπει να προσανατολίζεται στα 
επιτεύγματα και να επικεντρώνεται περισσότερο στην ποιοτική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, των εκβάσεων, του αρχικού αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας 
των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, αντί να δίνει υπέρμετρη έμφαση στα 
στατιστικά στοιχεία·

25. ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν κατά τον 
προσεχή γύρο των διαπραγματεύσεων την ταχύτερη ολοκλήρωση των κύριων εγγράφων, 
όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι κανονισμοί, προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι αρχικές δυσκολίες που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την έναρξη της 
προσεχούς περιόδου προγραμματισμού·

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

Εισαγωγή

Οι εκθέσεις υλοποίησης εξετάζουν τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και 
την εφαρμογή και επιβολή της στα κράτη μέλη. Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, το 
νομοθετικό πλαίσιο συνίσταται σε κανονισμούς άμεσης εφαρμογής. 
Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική 
έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007–2013» μπορεί επιτέλους να 
πραγματοποιηθεί μια πρώτη πραγματική ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Συνεπώς, η παρούσα έκθεση αναλύει το κατά πόσον η νομοθεσία έχει εφαρμοστεί σωστά από 
τα κράτη μέλη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν αντιληφθεί και 
ακολουθήσει τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές κατά την υλοποίηση των 
εθνικών τους στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Η έκθεση θα εκπονηθεί με βάση κυρίως τα δύο ακόλουθα έγγραφα: Ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο με τίτλο 
Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 
2007–2013 (εφεξής Στρατηγική Έκθεση Υλοποίησης ή ΣΕΕ) και το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση.

Γενικό πλαίσιο 

Η υποβολή στρατηγικών εκθέσεων αποτελεί νέο στοιχείο της πολιτικής συνοχής, που 
καθιερώθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού με τον γενικό κανονισμό ως 
μέσο για τον έλεγχο της υλοποίησης των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Σκοπός 
της, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 36 του κανονισμού 1083/2006 του 
Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός), είναι να αυξηθεί το στρατηγικό περιεχόμενο και να 
προαχθεί η διαφάνεια της πολιτικής για τη συνοχή μέσω της ενσωμάτωσης των 
προτεραιοτήτων της Κοινότητας.

Τα άρθρα 29(2), 30(1) και 30(2) του ίδιου κανονισμού παρέχουν μια νομική βάση για την 
στρατηγική υποβολής εκθέσεων. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να υποβάλουν τις πρώτες εθνικές εκθέσεις στρατηγικής το αργότερο μέχρι το 
τέλος του 2009. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έκθεση υλοποίησης 
βασίζονται σε αυτές τις εθνικές στρατηγικές εκθέσεις υλοποίησης.

Βασικές εκτιμήσεις 

Εφαρμογή των προγραμμάτων

Πρώτα από όλα, ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να 
ανταλλάξουν δεδομένα για τις εθνικές στρατηγικές εκθέσεις τους με ημερομηνία στόχου 
30/09/2009 για την ανάκτηση, ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη ανέκτησαν τα δεδομένα σε 
άλλες ημερομηνίες. Έτσι, στη συγκριτική ανάλυση πρέπει να ληφθούν υπόψη διαφορές 
μηνών, οι οποίες διαφορετικά θα επηρέαζαν τον όγκο των πιστώσεων που διατέθηκαν σε 
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έναν συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, το συνολικό ύψος χρηματοδότησης των έργων που έχουν επιλεγεί 
ανέρχεται σε 93,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 27,1% των διαθέσιμων 
πόρων της ΕΕ για την τρέχουσα περίοδο. Το ποσοστό αυτό ισχύει για τους τρεις στόχους της 
πολιτικής συνοχής καθώς επίσης για τις κατηγορίες πιστώσεων για στόχους της Λισαβόνας 
και για την πρόοδο στην εφαρμογή των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. 
Έχουν διατεθεί συνολικά για έργα σχετικά με τους στόχους της Λισαβόνας 63 εκατ. ευρώ, η 
δε επιλογή των έργων με βάση τους στόχους της Λισαβόνας είναι στα ίδια επίπεδα ή λίγο 
ταχύτερη από την επιλογή στο πλαίσιο άλλων ενεργειών·

Η ανωτέρω μέση πρόοδος των κρατών μελών μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ικανοποιητική, 
δεδομένου του πλαισίου της σοβαρής υποβάθμισης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 
στο διάστημα 2008-2009, λόγω της παγκόσμιας κρίσης, αλλά και λόγω της μεταρρύθμισης 
της πολιτικής για την περίοδο 2007-2013, δεδομένου ότι και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν 
έντονο αντίκτυπο στη υλποίηση. 

Παράλληλα, η κρίση απέδειξε επίσης τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδιαίτερα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο για την αντιμετώπιση 
των σοβαρών προκλήσεων σε πολλές περιφέρειες. Τα στοιχεία παρέχονται σε μιαν 
επισκόπηση των μέτρων της πολιτικής συνοχής που λήφθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου για την Ανακαμψη της Οικονομίας (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
«Πολιτική συνοχής: η αντίδραση στην οικονομική κρίση), που βασίζεται κυρίως στις 
πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι εθνικές στρατηγικές εκθέσεις.

Παραμένει ένα εμφανές χάσμα μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των πολύ 
ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ από πολλές απόψεις, και η πρόοδος διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών και των θεματικών τομέων,με συνολικά ποσοστά επιλογής πάνω από 
40% σε εννέα κράτη μέλη και κάτω από 20% για τέσσερα κράτη μέλη. Οι περιφέρειες που 
παρουσιάζουν υστέρηση χρειάζεται να υποστηριχτούν περαιτέρω στις προσπάθειές τους, 
ώστε να ξεπεράσουν τις κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες. 

Κατά τον εισηγητή, σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες 
καθυστερήσεις στην επιλογή των έργων. Ιδιαίτερη ανησυχία, που επιβάλλει ανάλυση σε 
βάθος για τη διαπίστωση των λόγων, προκαλούν οι ακόλουθοι τομείς: σιδηροδρομικές 
μεταφορές, ορισμένες επενδύσεις στον ενεργειακό και στον περιβαλλοντικό τομέα, ψηφιακή 
οικονομία, κοινωνική ένταξη, διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανότητας. 

Συνεπώς, απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την αποφυγή των υπέρμετρων 
καθυστερήσεων, την ενίσχυση της απόδοσης στην υλοποίηση και τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης δημοσιονομικής πειθαρχίας. Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής τονίζει τη 
μεγαλύτερη απορρόφηση των ενεργειακών έργων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας ως θετική εξέλιξη που προσδίδει σαφή προστιθέμενη αξία στη διασυνοριακή, τη 
διεθνή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Η υποβολή στρατηγικών εκθέσεων

Η υποβολή στρατηγικών εκθέσεων εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα στοιχείων 
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σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή για την ΕΕ-27, προσφέροντας μια βάση για διάλογο 
υψηλού επιπέδου, έλεγχο από ομοτίμους, πολιτικά διδάγματα και κίνητρα για την ποιοτική  
βελτίωση της απόδοσης. 

Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί κάποιοι σοβαροί περιορισμοί. Για παράδειγμα, μόνο 19 κράτη 
μέλη υποβάλλουν βασικούς δείκτες. Συνεπώς, είναι αδύνατον στο παρόν στάδιο να αποκτηθεί 
μια πρώτη γενική εικόνα για τον αντίκτυπο της πολιτικής επιτόπου. Κατά την άποψη του 
εισηγητή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν βασικούς δείκτες στον επόμενο γύρο 
υποβολής στρατηγικών εκθέσεων το 2012-2013, προκειμένου να διευκολύνεται η σύγκριση 
σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή και να βελτιωθεί η ποιότητα της 
παρακολούθησης της προόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν το στρατηγικό 
περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεών τους και η Επιτροπή να παρέχει λεπτομερέστερες 
οδηγίες για τη βελτίωση της υποβολής στρατηγικών εκθέσεων. 

Η υποβολή εκθέσεων πρέπει να αυξάνει τη λογοδοσία στην κοινή γνώμη σχετικά με τα 
επιτεύγματα της πολιτικής, και για τον λόγο αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιότητα στην 
παρουσίαση των συμπερασμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή πείρας, 
προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να επωφεληθούν από τις ορθές πρακτικές που 
συνέβαλαν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Ο εισηγητής υπογραμμίζει τις ακόλουθες 
ορθές πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας στην υποβολή εκθέσεων και 
αυξάνει την αποδοχή της από τους ενδιαφερομένους στα κράτη μέλη. 

 χρήση βασικών δεικτών, 
 αναφορά αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων, 
 αναφορά συνεργιών μεταξύ εθνικών πρακτικών και πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, 
 οργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, 
 υποβολή των εκθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια για γνωμοδότηση και δημοσίευσή 

τους σε κυβερνητικές ιστοθέσεις. 

Προβληματισμοί και συμπεράσματα του εισηγητή 

Η πολιτική συνοχής συνεχίζει να αποδεικνύει την αξία της, συμβάλλοντας σημαντικά  στη 
βελτίωση κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη έχουν ενστερνιστεί τις νέες 
απαιτήσεις και σημειώνουν πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως 
αποδεικνύουν τα στοιχεία και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στις εθνικές εκθέσεις –αν και 
με κάποια εγγενή ανομοιογένεια σε επίπεδα κρατών και περιφερειών. Ωστόσο, η πολιτική 
συνοχής είναι μακροπρόθεσμος μηχανισμός και τα αποτελέσματα θα καταστούν ως επί το 
πλείστον ορατά αργότερα κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Δεν θα υπάρχει 
μάλιστα πλήρης εικόνα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 πριν από το 2015, δύο 
έτη μετά τη δεύτερη στρατηγική έκθεση, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη έχουν στη διάθεσή 
τους δύο έτη μετά το 2013 για να απορροφήσουν το σύνολο της χρηματοδότησης.

Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ουσιαστική επιλογή και υλοποίηση των 
έργων σε ορισμένους τομείς παρεμποδίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η 
καθυστερημένη περάτωση των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
και τη νομοθετική δέσμη της πολιτικής, που είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη 
ολοκλήρωση των στρατηγικών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλαγές στους 
κανόνες δημοσιονομικού ελέγχου, έλλειψη δημόσιων πόρων για τη συγχρηματοδότηση στα 
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κράτη μέλη και απουσία σαφών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο για κάποια πεδία 
παρέμβασης, καθώς επίσης ανεπαρκείς θεσμικές διοικητικές δομές. Οι παράγοντες αυτοί 
πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη. Συνιστάται 
επίσης στα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να διευκολύνουν τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων επιτόπου και ιδιαίτερα να λάβουν επανορθωτικά μέτρα στους τομείς με χαμηλή 
απόδοση, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
αποτελεσμάτων. 

Φυσικά, βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής 
συνοχής είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια στη διάθεση των 
κονδυλίων. Η υποβολή εκθέσεων ως νέο μέσο μπορεί να συμβάλει υπό την έννοια αυτή στην 
αύξηση της λογοδοσίας κατά την επίτευξη των στόχων πολιτικής. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας για τη διασφάλιση ποιότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και την επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
συνίσταται στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, η ορθή 
διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω σύμφωνα με τη Συνθήκη και την αρχή της εταιρικής σχέσης. Η απλούστευση στη 
διαχείριση και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής παραμένει άκρως επιθυμητή, διότι 
σίγουρα δεν είναι σκόπιμο να παραμένουν αναξιοποίητα τα κονδύλια για ορισμένους 
επαχθείς κανόνες και διαδικασίες, λόγω περιττής γραφειοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση των κονδυλίων θα πρέπει να αυξηθεί με τη στοχοθετημένη 
ανάπτυξη ικανότητας και με την κινητοποίηση όλων των κατάλληλων εθνικών πόρων για τη 
λήψη της διαθέσιμης συχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα μέσα οικονομικής 
μηχανικής μπορούν επίσης να προσφέρουν την απαιτούμενη υποστήριξη.

Τέλος, η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στη γεφύρωση των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, διευκολύνει την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και βιώσιμη 
ανάπτυξη και δείχνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Για το λόγο αυτό, έχει αποδειχτεί απαραίτητη 
για την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές συνεργίες 
μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η πραγματικότητα δείχνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν κραυγαλέες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών. Ορισμένες από αυτές είναι απόρροια των δύο τελευταίων 
διευρύνσεων (προσχώρηση ιστορικά και οικονομικά μειονεκτούντων κρατών), ενώ άλλες 
οξύνθηκαν από τις άμεσες συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

Το θέμα της αρχιτεκτονικής της μελλοντικής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 
θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης τα προσεχή χρόνια. Υπάρχει κίνδυνος να 
αναπαραχθούν οι ελλείψεις της στρατηγικής της Λισαβόνας κατά την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο εισηγητής επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο των επικείμενων 
διαπραγματεύσεων για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, ότι η πολιτικής συνοχής θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινωνικές 
προκλήσεις, βοηθώντας τους φτωχότερους να καλύψουν τη διαφορά και προσφέροντας 
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι στο πλαίσιο 
των έμμονων εδαφικών ανισορροπιών και της διαρκούσας κρίσης, η ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, και για τούτο ο προϋπολογισμός 
της πολιτικής συνοχής κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού δεν θα πρέπει σε καμιά 
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περίπτωση να μειωθεί.


