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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική 
ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας
(2010/2155(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και ιδιαίτερα 
τον τίτλο XVIII,

– 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 και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19991,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 2

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (2006/702/ΕΚ) 3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 20134,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6 Ιουλίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και τον ρόλο των 
μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
συνεργειών των πόρων που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 όσον αφορά 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 Ένωση6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο 
για την εδαφική συνοχή και την πορεία της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική 
αναμόρφωση της πολιτικής της συνοχής7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την επανεξέταση 

                                               
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25 έως 78.
2 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25 έως 78.
3 ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11 έως 32.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0356.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0254.
6 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0189.
7 ΕΕ C117E της 6.5.2010 , σ. 65.
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του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την συνέχεια της 
περιφερειακής ατζέντας και του χάρτη της Leipzig - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τον ρόλο των 
ευρωπεριοχών στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το ρόλο της 
εδαφικής συνοχής στην περιφερειακή ανάπτυξη4

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 με θέμα «Η 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη» (COM(2010)0715) 
και το ενδεικτικό σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη στρατηγική (SEC(2010)1489), 

– έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με 
την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής 
(Πέμπτη έκθεση σχετικά με τη συνοχή) (COM(2010)0642),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2010) 0700) καθώς και τα τεχνικά του 
παραρτήματα (SEC(2010)7000),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με θέμα «η 
περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» 
(COM(2010)0553),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την 
πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013 (COM(2010)0110),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 
(COM(2009)0248 τελικό), καθώς και το ενδεικτικό σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη 
στρατηγική (SEC(2010)2),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο 
«Πράσινη βίβλος για την εδαφική συνοχή: μετατροπή της εδαφικής ποικιλομορφίας σε 
προτέρημα» (COM(2008)0616),

 έχοντας υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών «Νέες 

                                               
1 ΕΕ C 76E της 25.3.2010, σ. 83.
2 ΕΕ C 184E της 6.3.2009, σ.95.
3 ΕΕ C 285E της 22.11.2006, σ. 16.
4 ΕΕ C 227E της 21.9.2006, σ.88.
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προοπτικές για την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΟΕΣ» 1

 έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, με τίτλο «INTERREG III Κοινοτική Πρωτοβουλίας (2000-2006): Εκ των 
Υστέρων Αξιολόγηση (Αριθ. 2008.CE.16.0.AT.016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

A. έχοντας υπόψη ότι το έδαφος της Ένωσης αποτελείται από 27 κράτη μέλη και 271 
περιοχές, 

B. έχοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες, οι οποίες αποτελούνται από παραμεθόριες ζώνες, 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 37,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυπες μορφές συνεργασίας, οι ευρωπεριοχές, οι 
πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι διαδοχικές συνθήκες και το παράγωγο 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συντελέσει στην εγκαθίδρυση σταθερότερων και 
διαρκέστερων δεσμών μεταξύ των εδαφών,

Δ. εκτιμώντας ότι μπορεί μεν να έχουν τεθεί οι βάσεις της εδαφικής συνεργασίας, 
εξακολουθούν όμως να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και η φύση των προκλήσεων αυτών 
εξαρτάται από την ιστορία και τον βαθμό ωρίμανσης των συνεργασιών, 

E. εκτιμώντας ότι μετά την «κατάργηση» των συνόρων στις συνθήκες, είναι σημαντικό αυτά 
να μειωθούν και στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική αποσκοπεί στην προώθηση της 
αρμονικής ανάπτυξης των περιοχών μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική της συνοχής ο στόχος «Εδαφική Συνεργασία» 
συμμετέχει στην «ολοένα στενότερη ένωση μεταξύ των λαών", καθώς επιτρέπει να 
περιορίζονται τα εμπόδια μεταξύ των εδαφών και των περιοχών, 

H. θεωρώντας ότι η εδαφική συνεργασία, που οδηγεί τους πολίτες διαφορετικών περιοχών 
σε συνεργασία, αποτελεί μία διαδικασία μάθησης που δημιουργεί ένα αίσθημα κοινής 
καταγωγής και κοινού μέλλοντος,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία πρέπει να θέτει τον πολίτη στο κέντρο των 
προτεραιοτήτων της,

Ι. θεωρώντας ότι η εμβάθυνση της εδαφικής συνεργασίας εξαρτάται από την πρόοδο της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και του συντονισμού σε όλους τους τομείς και ότι η εδαφική 
συνεργασία αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή ένα εργαστήριο πειραματισμού για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, 

                                               
1 Πρόκειται να εγκριθεί κατά την 88η σύνοδο της ολομελείας της Επιτροπής των Περιφερειών στις 27 
και 28 Ιανουαρίου 2011.
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ΙΑ. εκτιμώντας ότι ο γενικός κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και η θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσαν σημαντικά τη σπουδαιότητα της εδαφικής 
συνεργασίας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων INTERREG 
III για την περίοδο προγραμματισμού 2000 - 2006 καταδεικνύει με πειστικό τρόπο την 
προστιθεμένη αξία του στόχου αυτού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα,

Ενίσχυση του στόχου «εδαφική συνεργασία»

1. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνεργασία έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τα εδάφη και τις 
περιοχές να συνεργάζονται για να ανταποκριθούν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους 
που είναι η μείωση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που 
αναχαιτίζουν τη συνεργασία αυτή καθώς και να μειώσουν «το αποτέλεσμα των 
συνόρων»·

2. είναι πεπεισμένο για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας και 
του βασικού της ρόλου για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης· ζητεί να παραμείνει η εδαφική συνεργασία ένας από τους στυλοβάτες της 
πολιτικής της συνοχής· 

3. εκτιμά ότι η εδαφική συνεργασία απέδειξε την αποτελεσματικότητά της και ότι το 
δυναμικό της και τα κοιτάσματα ανταγωνιστικότητας δεν έχουν ακόμα τύχει επαρκούς 
εκμετάλλευσης λόγω των ανεπαρκών πιστώσεων που της διατίθενται· ζητεί ο 
προϋπολογισμός του στόχου «εδαφική συνεργασία» να συνιστά το 5% τουλάχιστον του 
συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής της συνοχής για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

4. συνιστά να διατηρηθεί η παρούσα αρχιτεκτονική του στόχου 3 που διαιρείται σε τρεις 
πτυχές (διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή) και η διασυνοριακή πτυχή να 
διατηρήσει την υπεροχή της έναντι των δύο άλλων μέσω της χορήγησης σ’ αυτήν του 
70% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της εδαφικής συνεργασίας·

5. εκτιμά ότι πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της διασυνοριακής πτυχής που 
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες των διασυνοριακών ζωνών και της διακρατικής 
πτυχής που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ ευρύτερων στρατηγικών περιοχών·

6. ενθαρρύνει, ωστόσο, για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας της εδαφικής 
δράσης, ανάλογα με την στρατηγική φύση των σχεδίων, μία μεγαλύτερη ευκαμψία στη 
χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το άρθρο 21 του κανονισμού για το ΕΤΠΑ 
σχετικά με τον τόπο των πράξεων στο πλαίσιο της διασυνοριακής και διακρατικής 
συνεργασίας· ζητεί, ως προς αυτό, αναθεώρηση του ορίου των 150 χλμ. για τις παράκτιες 
ζώνες και θαλάσσιες περιφέρειες στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας·

7. ζητεί να προηγηθεί προβληματισμός για τον καθορισμό των στρατηγικών αναγκών κάθε 
παραμεθόριας περιοχής, σε σχέση με την στρατηγική «Ευρώπη 2020», εν συνεχεία δε η 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία να ολοκληρωθεί και να γίνει στρατηγικός 
προγραμματισμός σε όλα τα επίπεδα - ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό·
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8. επιθυμεί η διάθεση των κεφαλαίων να μη γίνεται πλέον ανά κράτος μέλος αλλά σε 
κοινοτικό επίπεδο, ανά πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, βάσει των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο παράρτημα 2, παράγραφος 5 του γενικού κανονισμού, ώστε να 
ανταποκρίνονται με στρατηγικό και ολοκληρωμένο τρόπο στις ανάγκες κάθε περιοχής και 
κάθε χώρου συνεργασίας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφθεί άλλα 
στρατηγικά μετρήσιμα, κατάλληλα κριτήρια, τα οποία θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες 
των περιοχών, και θα μπορούν να σταθμίζουν το βασικό κριτήριο της δημογραφίας·

9. επαναλαμβάνει την σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας αλλά εκφράζει τη λύπη 
του για την ανεπάρκεια των μέσων που διατίθενται σ’ αυτήν· ζητεί μείωση του ποσοστού 
ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης από 75% σε 60% στο πρόγραμμα αυτό για τους 
συμμετέχοντες που προέρχονται από τις περιοχές του στόχου « ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»· ενθαρρύνει τις περιοχές να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες 
διαπεριφερειακών συνεργασιών που προσφέρονται στο πλαίσιο του άρθρου 37, 
παράγραφος 6, σημείο β), του γενικού κανονισμού· ως προς αυτό συνιστά η 
«διαπεριφερειακή» πτυχή του στόχου 3 να στηρίξει επίσης τον συντονισμό και την 
εμψύχωση των προγραμμάτων αυτών, την οικειοποίηση των γνώσεων και την ανταλλαγή 
των ορθών πρακτικών, σε στενότερη σχέση και με τη στήριξη του INTERACT·

10. Ενθαρρύνει τις δραστηριότητες του ESPON και συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στα 
αποτελέσματά του για να διευκολυνθεί η χρησιμοποίησή του από τους αρμοδίους φορείς·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία του προγράμματος URBACT στον τομέα 
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ζητεί την παράτασή του· 

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους ούτως ώστε να εμπλακούν οι 
τοπικές και περιφερειακές αιρετές αρχές σ’ αυτά τα ευρωπαϊκά δίκτυα ανταλλαγής 
εμπειριών και ορθών πρακτικών·

Ενσωμάτωση της εδαφικής συνεργασίας στο "mainstream"

13. είναι της άποψης ότι χρειάζεται απαραίτητα καλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
στόχου «εδαφική συνεργασία» αφενός και των στόχων «σύγκλιση» και 
«ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», αφετέρου· συνιστά συμμετοχή των 
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων στα διασυνοριακά και διακρατικά 
προγράμματα που τα αφορούν, ορίζοντας μία εδαφική ταξινόμηση των πιστώσεών τους 
για προγράμματα προτεραιότητας που θα έχουν ορισθεί και γίνει αποδεκτά με τους 
εταίρους τους στα προγράμματα σε πλαίσιο σεβασμού των αρχών της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιοχές να εκπονήσουν πολυπεριφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα που θα αντιστοιχούν σε κοινά εδαφικά προβλήματα· καλεί 
την Επιτροπή να σκεφθεί σχετικά με τις προσαρμογές των κανονιστικών διατάξεων που 
είναι αναγκαίες για τη δημιουργία πολυπεριφερειακών διασυνοριακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο ίδιο πρότυπο·

Υιοθέτηση εδαφικής προσέγγισης για τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 

15. υπενθυμίζει ότι η λογική των μακροπεριφερειών, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του 
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Συμβουλίου, αποτελεί μία πειραματική λογική συντονισμού με άξονα κοινά προγράμματα 
που αφορούν ευρείες περιοχές και αποσκοπούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα 
μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής προσέγγισης γύρω από κοινές στρατηγικές 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από ήδη υπάρχοντα ταμεία· υπενθυμίζει ότι οι 
στρατηγικές αυτές δεν πρέπει να επιφέρουν πρόσθετες δαπάνες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, ούτε να απαιτήσουν δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων και δεν προϋποθέτουν 
την εφαρμογή νέων νομοθεσιών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα των πρώτων 
στρατηγικών που εφαρμόσθηκαν· εκτιμά ότι η διαδικασία προκάλεσε ένα ενδιαφέρον το 
οποίο καλό θα ήταν να αποδώσει καρπούς· συνιστά όπως τα διακρατικά προγράμματα 
έλθουν να στηρίξουν αυτές τις εδαφικές στρατηγικές συντονίζοντας τον προβληματισμό, 
την χάραξη και την καθοδήγηση των υφισταμένων και των νέων μακρο-περιφερειακών 
στρατηγικών· 

17. είναι της άποψης ότι κάθε διακρατική στρατηγική πρέπει να συμπεριλάβει στον 
προβληματισμό της τους δυνατούς συντονισμούς με τις κατευθυντήριες γραμμές των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και με τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής· 

18. υπενθυμίζει ότι η διασυνοριακή συνεργασία αφορά όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να σκεφθεί για μια 
καλύτερη συνέργια μεταξύ της παρέμβασης του ΕΤΠΑ, της παρέμβασης του 
προενταξιακού μέσου, της παρέμβασης του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και αυτής του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού ταμείου (ΕΤΑ)·

19. συνιστά ως προς τούτο, ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων γενικών 
διευθύνσεων εντός της ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

20. θεωρεί ότι ο ΕΟΕΣ αποτελεί μοναδικό και πολύτιμο μέσο εδαφικής διακυβέρνησης και 
ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαρθρωμένης συνεργασίας, από πλευράς 
δημοσιονομικής, νομικών καθεστώτων και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

21. εκτιμά, ωστόσο, ότι πρέπει να διευκολυνθεί η υλοποίησή του και ζητεί από την 
ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν τις προτάσεις τροποποίησης 
του κανονισμού αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους ΕΟΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν από τις 
περιοχές και τους ομίλους που έχουν συσταθεί και βάσει της εργασίας που έχει γίνει από 
την Επιτροπή των Περιφερειών, που αποσκοπεί να:

- διασαφηνίσει το καθεστώς των ΕΟΕΣ στα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα, 
- εγκρίνει τη δημιουργία ΕΟΕΣ μεταξύ φορέων εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος και 
άλλων εγκατεστημένων σε τρίτο κράτος,
- αναδιατυπώσει το άρθρο 4, παράγραφος 3 ώστε να τηρείται αυστηρά η προθεσμία των 
τριών μηνών,
- να απλοποιήσει το δίκαιο που διέπει το προσωπικό και το φορολογικό καθεστώς των 
ΕΟΕΣ·
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22. ενθαρρύνει τη χορήγηση συνολικών επιχορηγήσεων στους ΕΟΕΣ ώστε να μπορούν να 
διαχειρίζονται άμεσα τα διαρθρωτικά ταμεία και ζητεί όπως στους κανονισμούς που 
διέπουν τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη ο πολυεθνικός και 
πολυμερής χαρακτήρας των ΕΟΕΣ, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε 
άλλες πηγές χρηματοδότησης· 

Απλοποίηση της εφαρμογής

23. θεωρεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας εξακολουθεί να είναι 
πολύ πολύπλοκη και εκτιμά ότι ο στόχος 3 χρειάζεται προσαρμοσμένους κανόνες·

24. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει ειδικά μέτρα που θα απλοποιούν τους κανόνες 
λογιστικών και λοιπών ελέγχων, θα επιτρέπουν πιο συστηματικά τη χρήση των κατ’ 
αποκοπή δαπανών, θα χαράζουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τους κανόνες 
εκλεξιμότητας των κοινοτικών δαπανών, θα εξασφαλίζουν ευκαμψία στην εφαρμογή των 
αυτόματων αποδεσμεύσεων, θα αυξάνουν τον ανεκτό κίνδυνο λάθους έως 5% και την 
τεχνική συνδρομή έως 8%, ώστε οι αρχές διαχείρισης να μπορέσουν να δώσουν έμφαση 
περισσότερο στην στρατηγική παρακολούθηση των προγραμμάτων παρά στο κατά πόσον 
οι υποψηφιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διοίκησης· 

25. επιμένει επίσης στις προσπάθειες απλοποίησης που πρέπει να καταβληθούν για την 
καλύτερη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων· ζητεί την εφαρμογή χρηματοοικονομικών 
τεχνικών, κατά το πρότυπο των JEREMIE και JESSICA, για να διευκολυνθούν 
διασυνοριακά προγράμματα που θα παραγάγουν έσοδα, η συμμετοχή των ιδιωτικών 
φορέων και η δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού με δημόσιο τομέα·

Η ορατότητα της εδαφικής συνεργασίας

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εδαφική συνεργασία πάσχει από έλλειψη 
ορατότητας, τόσο σε επίπεδο εθνικών και τοπικών διοικήσεων όσο και σε επίπεδο 
πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να σκεφθεί κυρίως για λύσεις που θα οδηγήσουν σε 
καλύτερη ορατότητα των ΕΟΕΣ έναντι των φορέων εδαφικής συνεργασίας και των 
πολιτών·

27. θεωρεί ότι η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, δεδομένου ότι 
συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», προσδίδει ορατότητα στην εδαφική συνεργασία, καθώς 
καταργεί τα «σύνορα στις νοοτροπίες» που αποτελούν εμπόδιο στο πλησίασμα μεταξύ 
των πολιτών· 

28. ζητεί καλύτερο συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταίρων 
στη διαδικασία εφαρμογής της εδαφικής συνεργασίας, συνιστά να καθιερώνουν όλα τα 
προγράμματα που ανήκουν στην ίδια πτυχή την ίδια μορφή οπτικής αναγνώρισης 
(λογότυπο) και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει στην αρχή της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού μία εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης στις διασυνοριακές περιοχές 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα της εδαφικής συνεργασίας·

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

Κατά την τελευταία πενταετία, ο γενικός κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και 
η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας αύξησαν σημαντικά τη σημασία της εδαφικής 
συνεργασίας. Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 κατέστησε την "εδαφική 
συνεργασία" έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
συνοχή, δίδοντας συνέχεια στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Ακολούθως, η 
"εδαφική συνοχή" κατέστη, με το άρθρο 174 της Συνθήκης, μία από τις τρεις συνιστώσες της 
πολιτικής για τη συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική πολιτική. Η θέση 
της έχει ως αποτέλεσμα ο στόχος αυτός να ορίζεται σταθερά ως μία από τις κύριες 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την εισηγήτρια, η «εδαφική συνεργασία» αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, 
διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των 
περιοχών ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε 
αυτές είναι εδαφικές (υπηρεσίες, υποδομές, πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός), 
οικουμενικές (παγκοσμιοποίηση, αλλαγή του κλίματος), οικονομικές ή κοινωνικές. 
Περικλείει ένα κοίτασμα ανταγωνιστικότητας που δεν έχει τύχει ακόμα επαρκούς 
εκμετάλλευσης και συνεισφέρει στην ολοένα στενότερη ένωση μεταξύ των λαών.

Η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης του INTERREG III (2000-2006) δείχνει με τρόπο 
πειστικό την προστιθέμενη αξία του στόχου αυτού για το ευρωπαϊκό όραμα και δίνει κάποια 
παραδείγματα των επιτυχιών του: 1 030 έργα υποδομών και περισσότερο από 18.000 χλμ. 
δρόμων που δημιουργήθηκαν ή επωφελήθηκαν στήριξης, 115.200 θέσεις απασχόλησης, 
5.800 νεοσύστατες και άλλες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν άμεσα ή έμμεσα ή 
διατηρήθηκαν, περίπου 12.000 δίκτυα και υποδομές συνεργασίας και περισσότερο από 
544.000 άτομα (φοιτητών συμπεριλαμβανομένων) που μετέσχον σε μαθήματα, κατάρτιση, 
σεμινάρια, εργαστήρια, συνεδριάσεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.1

Ενίσχυση του στόχου «εδαφική συνεργασία»

Ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός

Η εισηγήτρια θεωρεί, συντασσόμενη με τη θέση που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την 
περιφερειακή πολιτική της Ένωσης μετά το 2013, με την θέση που εκφράζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στα συμπεράσματα της 5ης έκθεσης για την πολιτική της συνοχής, με τις συστάσεις 
της Επιτροπής των Περιφερειών και με τα συμπεράσματα του άτυπου συμβουλίου των 
υπουργών που είναι επιφορτισμένοι με την περιφερειακή πολιτική που πραγματοποιήθηκε 
στη Λιέγη στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2011, ότι ο στόχος 3 πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά. 

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο διαθέτει 8,5 δισ. ευρώ στο στόχο αυτό (που 
αντιπροσωπεύουν 2,5 % των διαρθρωτικών δαπανών της ΕΕ). Κατά τις διαπραγματεύσεις για 

                                               
1 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III (2000-2006) Ex-Post αξιολόγηση (αριθ. 
2008.CE.16.0.AT.016).



PR\854500EL.doc 11/16 PE456.853v01-00

EL

την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή είχε ζητήσει ο στόχος 3 να 
αντιπροσωπεύει το 5% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της πολιτικής για τη συνοχή. Το 
2013, ο στόχος αυτός θα έχει φτάσει στην ωριμότητά του. Η ζήτηση συνεργασίας είναι 
έντονη και οι ανάγκες τεράστιες. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει 
να βαστάξει το βάρος των φιλοδοξιών των φορέων της εδαφικής συνεργασίας, ζητώντας ξανά 
για τον στόχο αυτό 5% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής για τη 
συνοχή. 

Μία σταθερή αρχιτεκτονική: 

Η άποψη της εισηγήτριας είναι ότι η αρχιτεκτονική του στόχου αυτού πρέπει να παραμείνει 
με τρεις πτυχές, διότι κάθε μία έχει τη λογική της και τη χρησιμότητά της.

Η διασυνοριακή συνεργασία χρηματοδοτεί την εφαρμογή κοινών στρατηγικών για τις 
περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων (και ενίοτε των 
εξωτερικών) των κρατών μελών (και δεν απέχουν η μία από την άλλη περισσότερα από 150 
χιλιόμετρα). Η διαχείρισή της έχει εδαφικό χαρακτήρα στο επίπεδο NUTS 3 και 
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες των διασυνοριακών ζωνών. Η εισηγήτρια κρίνει ότι μία 
συζήτηση σχετικά με τη μεταφορά εκλεξιμότητας σε επίπεδο NUTS 2, που έχουν ζητήσει 
ορισμένοι φορείς, κινδυνεύει να αμφισβητήσει αυτή την τοπική διάσταση της διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ωστόσο, ανάλογα με τα προγράμματα, η χρήση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το άρθρο 21 του κανονισμού ΕΤΠΑ σχετικά με τη θέση των επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο των επιχειρήσεων της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας επιτρέπει μία 
ευλυγισία που θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί. Το άρθρο αυτό επιτρέπει, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, χρηματοδότηση δαπανών εκτός της ζώνης επιλεξιμότητας του προγράμματος. 

Η διακρατική συνεργασία (20% του προϋπολογισμού) σε ευρύτερη κλίμακα, έχει ως στόχο 
να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιοχών που ανήκουν στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή, σχετικά με στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η έρευνα και 
ανάπτυξη, η κοινωνία της πληροφορίας, το περιβάλλον, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 
κινητικότητα και η αειφόρος αστική ανάπτυξη, καθώς και η διαχείριση των φυσικών 
καταστροφών.

Τέλος, η διαπεριφερειακή συνεργασία (4% του προϋπολογισμού) αφορά τη συνεργασία 
μεταξύ όλων των περιφερειών των 27 κρατών μελών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους 
θέση, και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών.

Η πείρα δείχνει ότι1,κατά την πρόσκληση υποβολής προγραμμάτων διαπεριφερειακής 
συνεργασίας η ζήτηση είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά. Η αναντιστοιχία αυτή 
μπορεί στις μεν αρχές διαχείρισης να δημιουργήσει διοικητικό φόρτο, στους δε υποψηφίους 
αποθάρρυνση και απογοήτευση. Για να γίνουν οικονομίες και να ενισχυθεί η ποιότητα των 
προγραμμάτων μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο μείωσης του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης στο 60% (σήμερα είναι 75%) για τους συμμετέχοντες από τις περιοχές 

                                               
1 «Πηγή: Διεύθυνση του προγράμματος Interreg IV C 2007-2013: Πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προγραμμάτων: 4832 υποψήφιοι για 492 επιλεγέντα προγράμματα, Δεύτερη πρόσκληση υποβολής 
σχεδίων: 4671 για 481 επιλεγέντα προγράμματα».
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«ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Η εισηγήτρια προτείνει επίσης οι περιοχές να 
χρησιμοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρει το άρθρο 37, παράγραφος 6, 
στοιχείο β) του γενικού κανονισμού. Το άρθρο αυτό επιτρέπει, κατόπιν πρωτοβουλίας του 
κράτους μέλους, να συμπεριληφθεί σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα «σύγκλιση» ή 
«περιφερειακή σύγκλιση και απασχόληση» δράσεις για την διαπεριφερειακή συνεργασία με 
μία περιοχή ή μία τοπική αρχή άλλου κράτους μέλους. Η περιφερειακή πτυχή του στόχου 
«εδαφική συνεργασία» μπορεί να χρησιμεύσει ως στήριγμα, συντονισμός, κεφαλαιοποίηση, 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στρατηγική εμψύχωση για τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται με τον τρόπο αυτό. Το INTERACT θα κέρδιζε σε αποτελεσματικότητα εάν 
συνδεόταν καλύτερα και στενότερα με την πτυχή αυτή. 

Το URBACT II (που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την προώθηση της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης σίγουρα σημείωσε επιτυχία και αξίζει να παραταθεί. 

Επιπλέον, σε σχέση με τη συζήτηση των τοπικών αρχών σχετικά με το Erasmus, θα ήταν 
χρήσιμο αυτά τα δίκτυα ανταλλαγών (διαπεριφερειακή συνεργασία /INTERACT και 
URBACT) να ενέπλεκαν περισσότερο τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι 
ανταλλαγές αυτές να καταστούν πιο ορατές και να τους δοθεί πολιτική ώθηση. 

Το πρόγραμμα ESPON που διαθέτει μελέτες και βάσεις δεδομένων σχετικά με την εδαφική 
συνεργασία και τις παραμεθόριες περιοχές είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Χρειάζονται 
ωστόσο προσπάθειες για να καταστούν τα αποτελέσματά του πιο προσιτά και πιο ορατά σε 
όλους τους φορείς της συνεργασίας.

Μία πιο στρατηγική εδαφική συνεργασία πιο ενταγμένη στο «mainstream»

Εάν οι αναλογίες μεταξύ των τριών αυτών πτυχών μπορούν σε γενικές γραμμές να 
διατηρηθούν, ο προγραμματισμός πρέπει να είναι πιο στρατηγικός και να εντάσσεται σε όλα 
τα στάδια του σχεδιασμού. Η εισηγήτρια επιθυμεί να συντονισθούν οι δράσεις συνεργασίας 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εδαφών και σε σχέση με τις άλλες υφιστάμενες εδαφικές 
στρατηγικές (ευρω-περιοχές, ευρωπεριφέρειες, μακροπεριφέρειες…) 

Η εδαφική συνεργασία πάσχει ορισμένες φορές από εθνοκεντρικές θεωρήσεις χρηματικών 
επιστροφών και του συνδρόμου "I want my money back" (τα λεφτά μου πίσω), όπου τα 
κράτη μέλη και οι φορείς μοιράζονται το συνολικό κονδύλιο για προγράμματα στο έδαφός 
τους χωρίς πραγματική συνεργασία και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η εισηγήτρια 
προτείνει τα κονδύλια να διατίθενται ανά πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας και όχι πια ανά 
κράτος μέλος, ώστε να ανταποκρίνονται με σύνολο τρόπο στις ανάγκες του χώρου της 
συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, διατηρώντας το βασικό κριτήριο της 
δημογραφίας, να σκεφθεί και άλλα στρατηγικά κριτήρια μετρήσιμα, κατάλληλα και που να 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των εδαφών, τα οποία θα μπορούν να σταθμίσουν αυτό το 
κριτήριο. Οι συμπληρωματικοί δείκτες μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
προβλήματα της εδαφικής συνεργασίας, όπως συνδετικότητα, πρόσβαση στις υποδομές ή 
ορισμένους δείκτες που συνδέονται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Κατά την εισηγήτρια, ναι μεν ο προϋπολογισμός της εδαφικής συνεργασίας χρειάζεται 
σημαντική αύξηση, ωστόσο ποτέ δεν θα μπορέσει να βαστάξει την χρηματοδότηση μεγάλων 
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προγραμμάτων διασυνοριακών ή διακρατικών υποδομών τις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη 
στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Για να τεθεί 
όντως σε εφαρμογή η αρχή της εδαφικής συνοχής και για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της παρέμβασης των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο των στόχων 
«σύγκλιση» και «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» είναι απαραίτητη αυξημένη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ του στόχου «εδαφική συνεργασία» και του mainstream. 

Με τον τρόπο αυτό προτείνεται, στην αρχή του προγραμματισμού, μία «εδαφική» 
συγκέντρωση των πιστώσεων «σύγκλιση» και «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» προς 
έναν ορισμένο αριθμό προγραμμάτων προτεραιότητας που θα έχουν εκ των προτέρων οριστεί 
και γίνει δεκτά με τους εταίρους στα προγράμματα, με σεβασμό των αρχών της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης. 

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να επιμείνει στην σημασία των πειραμάτων που διεξάγονται 
στο πλαίσιο των πολυπεριφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 
"Loire" και "Massif Central" στη Γαλλία, τα οποία στηρίζονται σε κοινή εδαφική βάση. Οι 
καρποί της εμπειρίας αυτής μπορούν να οδηγήσουν την Επιτροπή στο να εξετάσει 
διασυνοριακά πολυπεριφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα κατά το αυτό πρότυπο. 

Υιοθέτηση εδαφικής προσέγγισης για τις άλλες κοινοτικές πολιτικές

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές για την Βαλτική ή για τον Δούναβη προκάλεσαν 
ενθουσιασμό και φόβους σε πολλούς φορείς. Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι οι 
στρατηγικές αυτές δεν αποτελούν ούτε νέα διακυβερνητική δομή συνεργασίας την οποία 
διαχειρίζονται μόνο οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών ούτε ένα νέο μη εντοπισμένο 
κοινοτικό αντικείμενο αυτόνομο και ανεξάρτητο εντελώς από την περιφερειακή πολιτική. Ο 
κανόνας των «τριών όχι» είναι ουσιώδης και θεμελιώδης: όχι νέα θεσμικά όργανα, όχι νέες 
ρυθμίσεις, όχι νέα δημοσιονομικά κονδύλια για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

Ωστόσο, η λογική των μακροπεριφερειών, πειραματική λογική συντονισμού με άξονα κοινά 
προγράμματα που αφορούν ευρείες περιοχές και αποσκοπούν να αξιοποιήσουν τα 
πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής προσέγγισης γύρω από κοινές 
στρατηγικές δράσεις που αντλούν από τα υπάρχοντα ταμεία αξίζει ιδιαίτερη προσοχή 
ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα μπορέσει να επιδείξει. 

Δεν ζητούμε η Ευρώπη να καλυφθεί από μακροπεριφέρειες, ωστόσο το σύστημα 
διακυβέρνησης της διακρατικής πτυχής μπορεί να βοηθήσει για τον συντονισμό του 
προβληματισμού, της χάραξης και της καθοδήγησης των στρατηγικών αυτών, εντοπίζοντας 
πού θα ήταν χρήσιμες και επιθυμητές.

Επίσης η διακρατική πτυχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη, κατά τον σχεδιασμό της, τους 
δυνατούς συντονισμούς με άλλες μεγάλες κοινοτικές στρατηγικές, όπως τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μεταφορών και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Τέλος, η συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα παρουσιάζει κενά και δυσκολίες εφαρμογής, 
κυρίως λόγω της έλλειψης συνεργιών μεταξύ των κανονισμών των διαφόρων ταμείων 
(ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, ΙΑΡ (Πρόγραμμα Προσέλκυσης 
Επενδύσεων) και ΕΚΤ) και των υφισταμένων προβλημάτων διακυβέρνησης. Οι αρμόδιες 
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γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούνται να συντονίσουν καλύτερα τις 
δράσεις τους στον τομέα αυτόν. 

Ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Το 2006, δημιουργήθηκε μέσω ειδικού κανονισμού ένα νομικό μέσο που διευκολύνει την 
εδαφική συνεργασία, ήτοι ο Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Ο ΕΟΕΣ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις τρεις πτυχές της εδαφικής συνεργασίας και αποτελεί ενιαίο 
μέσον εδαφικής διαχείρισης. Η θέσπιση του μέσου αυτού επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νομοθετική δέσμη για το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013).

Ο εν λόγω κανονισμός επιτρέπει στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές να συστήσουν 
κοινούς ομίλους με ιδία νομική προσωπικότητα, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και 
σχεδίων συνεργασίας. Συμβάλλει έτσι σημαντικά στο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Η εμπειρία των ΕΟΕΣ που έχουν ήδη συσταθεί ή τελούν υπό σύσταση αποδεικνύει ότι το 
μέσο αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά. Ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών για διαρθρωμένη συνεργασία, τόσο από δημοσιονομική άποψη όσο και από 
άποψη νομικών καθεστώτων και πολυεπίπεδης διαχείρισης - ξεπερνώντας μάλιστα τις 
προσδοκίες του ευρωπαίου νομοθέτη. 

Ωστόσο, αποδεικνύεται αναγκαία μια καλύτερη γνώση των ΕΟΕΣ μεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών εντός της ΕΕ. Πέραν τούτου, οι ΕΟΕΣ οφείλουν να ανταποκριθούν σε 
έναν μη αμελητέο αριθμό προκλήσεων νομικής και οργανωτικής κυρίως φύσης, αλλά και 
όσον αφορά την πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, ειδικότερα στην εναρκτήρια φάση τους 
(όπως τα προβλήματα που συνδέονται με τις χώρες εγκατάστασης και τις μακροχρόνιες 
διαδικασίες καταχώρησης).

Η Επιτροπή των Περιφερειών εντόπισε ορισμένα προβλήματα τα οποία μεταφέρει η 
εισηγήτρια, συγκεκριμένα: αποσαφήνιση του καθεστώτος των ΕΟΕΣ στα εθνικά νομικά 
συστήματα, έγκριση της δημιουργίας ΕΟΕΣ μεταξύ φορέων εγκατεστημένων σε ένα κράτος 
μέλος και ένα κράτος μη μέλος, επαναδιατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 3, προκειμένου 
η προθεσμία των τριών μηνών (εντός της οποίας το κράτος μέλος δηλώνει ότι συμφωνεί ή 
διαφωνεί με τη δημιουργία του ΕΟΕΣ) να τηρείται αυστηρά και απλοποίηση του δικαίου που 
διέπει το προσωπικό και το φορολογικό καθεστώς των ΕΟΕΣ. 

Επιπλέον, οι κανόνες πρόσβασης σε άλλα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα 
υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ΕΟΕΣ, όχι ως ενός απλού εταίρου αλλά ως ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού πολυμερούς και διακρατικού. 

Τέλος, η χορήγηση συνολικών επιχορηγήσεων στους ΕΟΕΣ, που τους επιτρέπει να 
διαχειρίζονται άμεσα τα διαρθρωτικά ταμεία, σε πλαίσιο σεβασμού της στρατηγικής που έχει 
χαράξει το πρόγραμμα, θα διευκόλυνε την υλοποίηση των σχεδίων και θα ενεθάρρυνε τη 
δημιουργία νέων ΕΟΕΣ. 

Απλοποίηση της εφαρμογής
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Ο στόχος 3 επιτρέπει περίπλοκες και πολυδιάστατες μορφές συνεργασίας μεταξύ εταίρων από 
διάφορα κράτη μέλη. Οι περιορισμοί αυτοί χρειάζονται ειδικούς κανόνες που όντως θα 
απλοποιούν την εφαρμογή. 

Η εισηγήτρια προτείνει μία σειρά μέτρων τα οποία έχουν ζητήσει οι επιτόπιοι φορείς, όπως 
συγκεκριμένα: απλοποίηση των κανόνων λογιστικών και λοιπών ελέγχων, ώστε να 
επιτρέπουν πιο συστηματικά τη χρήση των κατ’ αποκοπή δαπανών, να χαράζουν ένα 
αυστηρότερο πλαίσιο για τους κανόνες εκλεξιμότητας των κοινοτικών δαπανών, να 
εξασφαλίζουν ευκαμψία στην εφαρμογή των αυτόματων αποδεσμεύσεων, να αυξάνουν τον 
ανεκτό κίνδυνο λάθους έως 5% και την τεχνική συνδρομή έως 8%, προκειμένου οι αρχές 
διαχείρισης να μπορέσουν να δώσουν έμφαση περισσότερο στην στρατηγική παρακολούθηση 
των προγραμμάτων παρά στο κατά πόσον οι υποψηφιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της διοίκησης· 

Η εισηγήτρια επιμένει να υπενθυμίσει ωστόσο ότι η πρώτη απλοποίηση είναι η σταθερότητα 
των κανόνων.  

Τέλος, ένα από τα προβλήματα που απαντώνται συχνά κατά την υλοποίηση της εδαφικής 
συνεργασίας είναι η διστακτικότητα των ιδιωτικών φορέων λόγω της πολυπλοκότητας και 
των κινδύνων που υπάρχουν σε αυτό τον τύπο σχεδίων. 

Επομένως η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να φροντίσει για την καλύτερη συμμετοχή των 
φορέων αυτών κυρίως μέσω της εφαρμογής συστημάτων χρηματοοικονομικής τεχνικής, κατά 
το πρότυπο των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, για να διευκολυνθούν τα 
διασυνοριακά προγράμματα που θα επιφέρουν κέρδη καθώς και η υλοποίηση της σύμπραξης 
δημόσιου με ιδιωτικό τομέα.

Να καταστεί δυνατή η εδαφική συνεργασία

Η εδαφική συνεργασία πάσχει από μια ιδιαίτερα οξεία μορφή του γενικότερου προβλήματος 
που πλήττει τα διαρθρωτικά ταμεία : την έλλειψη ορατότητας.

Ούτε οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή ούτε οι κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές 
των κρατών μελών ούτε ο προγραμματισμός των μακροπρόθεσμων πολιτικών των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ έχουν στη σκέψη τους στόχους και τα ζητούμενα της εδαφικής συνεργασίας. 
Θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε κάθε ένα από τα ως άνω τρία επίπεδα, εάν θέλουμε να 
καταστεί η εδαφική συνεργασία πιο "ορατή". 

Η απάντηση στην εν λόγω πρόκληση θα πρέπει να λάβει δύο μορφές: 
η εδαφική συνεργασία, η μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή ιδέα, οφείλει να καταστεί η 
συμβολική ενσάρκωση της ΕΕ για όλους τους πολίτες.
οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και οι παντός επιπέδου δημόσιοι 
λειτουργοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις πρακτικές πτυχές της εδαφικής 
συνεργασίας που ενδέχεται να σχετίζονται με την εργασία τους.

Η εισηγήτρια ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να σκεφθεί κυρίως για λύσεις που θα 
οδηγήσουν σε καλύτερη ορατότητα τον ΕΟΕΣ έναντι των φορέων της εδαφικής συνεργασίας 
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και των πολιτών. 

Τέλος, είναι επίσης απαραίτητος ο καλύτερος συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ όλων 
των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης της εδαφικής συνεργασίας, αρχής 
γενομένης με την χρησιμοποίηση του αυτού λογοτύπου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
εξετάσει τη δυνατότητα ενημερωτικής εκστρατείας, με τη βοήθεια του INTERACT, στις 
παραμεθόριες περιοχές.


