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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την 
πολιτική συνοχής μετά το 2013
(2011/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής» (COM(2010)0642) (στο εξής 
«συμπεράσματα»),

– έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Το μέλλον της πολιτικής συνοχής (στο εξής 
«5η έκθεση για τη συνοχή»),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον 
τίτλο XVIII,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19991,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/19992,

– 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 Συνοχής3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1164/944,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου
2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Απριλίου 2007, σχετικά με τις επιπτώσεις των 
μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής6

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο 
                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1–11.
2 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12–18.
3 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 79–81.
5 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82–93.
6 ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ 275.
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για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική 
μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 20133,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το μέλλον του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου4,

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

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο 
«Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0017),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πέμπτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων την 21η Φεβρουαρίου 2011 (6738/11),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τη συνοχή της ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στην 
αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο κατά την 
προηγούμενη όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο προώθησης· τονίζοντας ότι η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση καταδεικνύει επίσης σαφή άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξελίξεις είχαν εξίσου 
θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική ασφάλιση και στις επενδύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική επέδειξαν 

                                               
1 ΕΕ C 117 E της 06.05.10, σ. 65.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0191.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0357.
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ευελιξία σε συνθήκες κρίσης και συνέβαλαν σημαντικά σε διάφορα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά ταμεία προσανατολίζονται προς τους στόχους 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το εντυπωσιακό 
δεσμευμένο μερίδιο αγοράς στους στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό των έργων 
που προσανατολίζονται στον στόχο της Λισαβόνας «εδαφική συνεργασία» αγγίζει μόλις 
το 20 %,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν 
οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή όσο στις επιπτώσεις 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους κρατών μελών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης των μέσων 
ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας τομέας με υψηλό ποσοστό 
ανωμαλιών και ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην διαθέτουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αποτροπή της κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης 
και για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής (σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, διασυνοριακή συνεργασία) σε 
συνδυασμό με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων χρηματοοικονομικών μέσων και μιας αποδεκτής περιόδου 
σχεδιασμού (7 ετών) αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας ωστόσο υπόψη τις 
σημαντικές καθυστερήσεις στην κατάρτιση του προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες χρηματοοικονομικές και νομοθετικές διαπραγματεύσεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών 
σύγκλισης επιδρά θετικά στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες και, κατά 
συνέπεια, έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα ακόμα και για το πιο εύπορα κράτη 
μέλη της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στις 
περιφέρειες, καθώς και για τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα γεωγραφικά 
μειονεκτήματα απαιτείται η εφαρμογή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε 
όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει επίσης και η Συνθήκη της 
Λισαβόνας,

Προστιθέμενη αξία και βασικές επενδύσεις της πολιτικής για τη συνοχή

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής να 
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και μετρήσιμη 
αναβάθμιση μιας μειονεκτούσας περιοχής από άποψη οικονομική, υποδομών, κοινωνική 
και/ή οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·
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2. αναγνωρίζει περαιτέρω την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όταν τα 
χρηματοδοτούμενα περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην επίτευξη πανευρωπαϊκών 
στόχων ως προς την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική ανάπτυξη, τον βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα 
αυτά τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης συνιστά μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη συνοχή και, ως εκ 
τούτου, παρέχει προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της εταιρικής 
σχέσης·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι περιφερειακές ανισότητες σταδιακά μειώνονται, ωστόσο 
εξακολουθούν να υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ 
τούτου, η πολιτική για τη συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω στην αντιστάθμιση 
των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των περιφερειών·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που απορρέουν από τη γεωγραφία και το φυσικό 
περιβάλλον ιδίως των μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως και στο παρελθόν, ειδική 
προτιμησιακή ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και 
νησιωτικές, ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες)·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω στην
περιφερειακή συνοχή («εδαφική συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει προσθέσει την 
«εδαφική συνοχή»· επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι αλληλένδετοι με τις 
προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για 
καλύτερη αξιοποίηση του υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την από κοινού 
αντιμετώπιση φυσικών προκλήσεων, όπως της προστασίας του περιβάλλοντος· φρονεί ότι 
με τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, θαλάσσιες λεκάνες 
ή ποτάμιες οδούς· θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει μια πολιτική (και επίσης 
δημοκρατική) αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος· ζητεί αντ’ 
αυτού πιο συντονισμένη προσέγγιση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε διακρατικό 
επίπεδο·
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10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, οικολογικών 
και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη πρότυπων 
προσεγγίσεων και έργων με βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και την αναβάθμιση 
των σχέσεων πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου·

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις (ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη διανομή εθνικών 
προγραμμάτων (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις αγροτικές περιοχές, καθώς και 
άλλες κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και περιοχών 
ως προς τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι προβληματική και ζητεί να δίνεται στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης ανταγωνιστικών 
διαδικασιών επιλογής·

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή δεν πρέπει
να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες κατηγορίες 
περιφερειών· ζητεί την ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών περιφερειών και 
αστικών περιοχών από κοινωνική και οικονομική άποψη· 

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο στις εκπαιδευτικές και κοινωνικοπολιτικές 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή της πολιτικής για τη 
συνοχή στην ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υποστηρίζει 
σχετικά σχέδια για αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις με αποδοτικές τεχνολογίες 
αποθήκευσης στις περιφέρειες·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών επενδύσεων σε 
ενεργειακές υποδομές, οι οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις περιφέρειες εκείνες 
όπου οι οικονομικές λύσεις για την αγορά ενεργειακού εφοδιασμού είναι αρκετά 
περιορισμένες για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους· ζητεί επίσης προϋπόθεση για την 
παροχή στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθεί ο 
μηχανισμός επέκτασης και απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-Μ και στο δίκτυο 
ευρωπαϊκών οδών, ιδίως στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει την αναβάθμιση του 
άξονα «υποδομή» σε συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία·

Στόχοι και πλαίσιο του προγραμματισμού

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, εκπαίδευση, 
ενέργεια, περιβάλλον, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, δεξιότητες, μείωση της 
φτώχειας) αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
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πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 εντάσσονται 
πολύ ομαλά στους τρεις καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, ανάπτυξη και 
απασχόληση, διασυνοριακή ανάπτυξη)· 

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση βασικών υποδομών και η υποστήριξη συμβατικών 
πηγών ενέργειας πρέπει επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική ΕΕ 2020, διότι παρέχουν
τη δυνατότητα σε ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς 
και σε υποδομές διάθεσης αποβλήτων των περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι στόχοι της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 
πρέπει έως έναν βαθμό να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό των 
περιοχών που θα λάβουν τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % του μέσου ΑΕΠ ανά 
μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον καθορισμό των κρατών 
συνοχής (μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση το κατάλληλο 
επίπεδο λήψης αποφάσεων·

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, σύμφωνα με τα κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπογραμμίζει ότι στο 
πλαίσιο του στόχου 1 (σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται επαρκές μερίδιο για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες που έχουν ανάγκη·

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης στις περιοχές 
που έλαβαν τη μέγιστη χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) στο πλαίσιο του στόχου 
«σύγκλιση»·

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου στόχου 2 «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % και 90 % 
αντιτίθεται στις ορθές αρχές της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή (προώθηση των 
ασθενέστερων, οριζόντια συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για τις πιο εύπορες 
περιφέρειες) και, ως εκ τούτου, απορρίπτει την εν λόγω ενδιάμεση κατηγορία·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις διαστάσεις (διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική) πρέπει να ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου των διαρθρωτικών 
ταμείων στο 7 %· τονίζει τη σημασία των συνοριακών περιφερειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης για όλες 
τις συνοριακές περιφέρειες·

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) θα 
υπονόμευε την ορθή αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε σε κίνδυνο τη 
συνεισφορά των περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
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26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση· 
θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ για την αγορά 
εργασίας και την απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των 
δεξιοτήτων και της κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, της 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και στην προώθηση της υποστήριξης 
των ΜΜΕ·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργειών ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, ιδίως σε 
συνεργασία του ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΑ για την περίοδο ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης ότι το μοντέλο 
ενιαίας κανονιστικής προσέγγισης (διακυβέρνηση, επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από 
έναν κοινό κανονισμό-πλαίσιο·

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της αναπροσαρμογής των περιφερειακών προγραμμάτων 
ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον καθορισμό δεσμευτικών 
κριτηρίων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο για 
την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει τα 
καθήκοντά του όπως αρμόζει στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να εξεταστεί 
κατά πόσο η συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

31. χαιρετίζει τους στόχους των προτεινόμενων από την Επιτροπή εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς) μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον καθορισμό επενδυτικών 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό 
περαιτέρω στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική· 
κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων επιπέδων και ζητεί την τήρηση των εθνικών και 
περιφερειακών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

32. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το 
σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση όσων προβλέπουν στρατηγικά έγγραφα για 
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες· ζητεί εδώ τον καθορισμό σαφών και 
μετρήσιμων στόχων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
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κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και την κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· κρίνει απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις στους κανονισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων·

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή των 
περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων καταλόγων 
προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για τους 
τομείς της καινοτομίας, των υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές ανάγκες των επιμέρους περιφερειών· τονίζει ότι 
πρέπει να προσφέρονται και να εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη των τομέων 
της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη του προγράμματος και εν γένει την 
ταχύτερη εκτέλεση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης· ζητεί τη 
βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης των συμμετεχουσών διοικήσεων, 
τη μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης και των προθεσμιών σύνταξης και παράδοσης 
των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων·

Κίνητρα, προϋποθέσεις, εστίαση στα αποτελέσματα, συγχρηματοδότηση, χρηματοδοτικές 
επιλογές

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών συμπράξεων, 
οι οποίες επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική 
αξιοποίηση των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που σχετίζονται άμεσα με την πολιτική 
για τη συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) με στόχο 
την πρόληψη των παρατυπιών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για τη 
συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ των υστέρων καθορισμού των κατάλληλων 
στόχων και δεικτών· τονίζει ότι θα πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς ορισμένους και 
μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση και θα καθορίζονται 
από κοινού από τις περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (αύξηση της 
παραγωγικότητας, έρευνα, υπηρεσίες μεταφορών, περιφερειακή ανάπτυξη, σχετικές 
περιβαλλοντικές βελτιώσεις)· ζητεί να καταργηθούν τα ποσοτικά κριτήρια κατά τη 
μέτρηση της προόδου σε τομείς με κατά κύριο λόγο εθνικό ανταγωνισμό (μορφωτικό 
επίπεδο, όρια φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης) και να διενεργείται καλύτερη εκτίμηση 
του μοντέλου και της καινοτομία των έργων·
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40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για τη συνοχή· 
ζητεί την επανεξέταση του μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και το είδος των μέτρων και να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα· 

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, διότι 
διαφορετικά προτεραιότητα των αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η αναγκαιότητα του 
έργου, όσο η χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί 
περισσότερο έργα παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης 
και, ως εκ τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων να επικεντρώνεται σε επενδύσεις 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση 
υποστήριξη των υποδομών· ζητεί επίσης την καθιέρωση σαφών κανόνων στον γενικότερο 
κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την παροχή ενίσχυσης της 
ΕΕ για μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης νέων μέσων 
χρηματοδότησης αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου μηχανισμού 
εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των ανανεούμενων μέσων 
χρηματοδότησης σε περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον τομέα της έρευνας και 
των υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των μέσων θα 
είναι εθνική, σε επίπεδο έργου· 

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο επιλογής και ότι 
τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον εκάστοτε συνδυασμό 
χρηματοδότησης ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες τους·

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει πιο δυναμικό ρόλο κατά τις χρηματοδοτήσεις των 
υποδομών ΔΕΔ· ζητεί περισσότερες προσεγγίσεις για αυτοσυντηρούμενες λύσεις 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι καταρχήν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη διασφάλιση του κατάλληλου 
επιπέδου διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τις εποπτικές αρμοδιότητες· 

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το κατάλληλο 
μέσο για τις στρατηγικές καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής 
διαρθρωτικής πολιτικής· συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά μέσα των διαδικασιών 
ανταγωνισμού επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

Προϋπολογισμός, δημοσιονομική εκτέλεση, μείωση της γραφειοκρατίας, δημοσιονομική 
πειθαρχεία, δημοσιονομικός έλεγχος

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος προγραμματισμού αποδείχθηκε αποτελεσματική και θα 
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πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης και 
πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα γεγονότα (χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενεργειακές 
κρίσεις, φυσικές καταστροφές)·

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί για την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής· κατά συνέπεια, τροποποιήσεις 
θα πρέπει να γίνουν μόνο στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές ή σε 
περιπτώσεις ενστάσεων ως προς τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί σε κάθε 
τροποποίηση, ακόμα και στις επουσιώδεις, να ακολουθούνται σχολαστικά οι 
καθιερωμένες και ορθές δομές·

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους στόχους 
και στις δομές των ταμείων και, κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού· 
απορρίπτει την υποδιαίρεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στις θεωρητικές αναπτυξιακές 
έννοιες «smart» (ευφυής), «inclusive» (χωρίς αποκλεισμούς) ή «sustainable» (βιώσιμος)·

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 συνιστούν 
τον καθοριστικό τομέα πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 
και, ως εκ τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα εφαρμόσιμων 
κανόνων για εντατικότερο έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους στόχους 
χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις κρατών μελών που 
παραβιάζουν σε σημαντικό βαθμό τα κριτήρια σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων·

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι οποίες φέρουν 
την πλήρη ευθύνη για τη νόμιμη διαχείριση των μέσων των διαρθρωτικών ταμείων·

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση των 
εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων και 
φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη χαμηλότερου 
ποσοστού σφαλμάτων συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής απλουστευμένων εκθέσεων 
ανά αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα· 

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά μονάδα και κατ’ 
αποκοπή ποσό για τα γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για λόγους διαχειριστικής 
απλούστευσης· ζητεί να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, ήτοι 
να ισχύουν σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου 
κατά την υλοποίηση μικρότερων προγραμμάτων·

55. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις εθνικές αρχές μόνο 
μετά την καταβολή του αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για τη διενέργεια 
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αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη και ομόσπονδα κράτη και γι’ αυτό πρέπει να 
βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης του κινδύνου·

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα n+2», με 
εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζεται μια σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων υψηλής ποιότητας 
και της ομαλής και ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

Πολιτικές γειτονίας και διεύρυνσης

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά κράτη στον 
τομέα των υποδομών (μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 
συνοριακές περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση των μέσων ENPI σε στρατηγικές 
ανάγκες στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και υποδομών μεταφορών·

58. υπογραμμίζει επίσης τη συνάφεια της πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ με τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ο 
οποίος βοηθά τις υποψήφιες χώρες μεταξύ άλλων, κατά την προετοιμασία των δομών 
συνοχής σε επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης·

59. επαναλαμβάνει την απαίτηση για συνυπευθυνότητα της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης κατά τη μελλοντική διαμόρφωση και των δύο μέσων·

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων δημοσιονομικών 
συνεπειών της προσχώρησης νέων χωρών στην πολιτική για τη συνοχή·1 τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα απορρόφησης της 
Κοινότητας όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή· ζητεί το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην προετοιμασία προσωρινών, ειδικών τύπων 
γειτνίασης με την ΕΕ ή προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου μια κλιμακωτή 
προσέγγιση σχετικά με την πολιτική για τη συνοχή όταν πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες 
χώρες, όπως η Τουρκία 

61. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

                                               
1 Εικάζεται ότι αν η Τουρκία και η Κροατία, χώρες οι οποίες επί του παρόντος βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης, υποστηρίζονταν την περίοδο από το 2007 έως 2013 από τον μέσο όγκο χρηματοδότησης ανά 
κάτοικο για τα νέα κράτη μέλη (ΕΕ 12), τότε ο συνολικός όγκος της χρηματοδότησης θα ανερχόταν στα 132,5 
δις ευρώ, εκ των οποίων τα 124,9 δις ευρώ ή το 94,3 % θα αναλογούσαν στην Τουρκία και τα 7,6 δις ευρώ ή 
5,7 % στην Κροατία. Αν η ενίσχυση για τα νέα κράτη μέλη (2006) ανερχόταν στο μέσο μερίδιο του ΑΕΠ, τότε ο 
πρόσθετος όγκος χρηματοδότησης θα έφτανε τα 109,1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 99,8 δις ευρώ θα 
αναλογούσαν στην Τουρκία και τα 9,3 δις ευρώ στην Κροατία. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der 
Türkei und Kroatiens, γνωμοδότηση του Καθ. Δρ. G. Untiedt, GEFRA GbR, σε ερώτηση του Δρα. Markus 
Pieper, ΜΕΚ).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο

Σύμφωνα με παγκόσμιες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθυσμό, η σημασία της 
ευρωπαϊκής κοινότητας αναμένεται να εξασθενήσει. Σήμερα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 
συνιστούν το 8 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ το έτος 2050 το ποσοστό αυτό 
αναμένεται να συρρικνωθεί στο 5 %. Η σημερινή οικονομική βαρύτητα της τάξεως του 20 % 
αναμένεται να συρρικνωθεί στο 12 % λόγω της ανάπτυξης κατά κύριο λόγο της Κίνας και 
άλλων σημαντικών αναδυόμενων χωρών.1

Εάν η ευρωπαϊκή κοινότητα επιθυμεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο χωρίς παράλληλες απώλειες από πλευράς ευημερίας, 
τότε πρέπει να εντείνει τη συνεργασία σε σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια για 
το μέλλον. Αυτό ισχύει τόσο για τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας όσο και για καθοριστικά ζητήματα στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, της 
έρευνας, του ενεργειακού εφοδιασμού και της εξασφάλιση πρώτων υλών. Η Κοινότητα 
πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να εστιάσει στην ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στη δυνατότητα αποθήκευσής τους.

2. Ο ρόλος των περιφερειών και η προστιθέμενη αξία της πολιτικής για τη συνοχή

Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής σε θέματα μελλοντικής 
ανταγωνιστικότητας είναι καίριος. 
Η στενή σχέση των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων και των επιχειρήσεών τους με την 
παγκόσμια οικονομία είναι συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή ιστορία του κάθε εθνικού 
κράτους.
 Κατά συνέπεια, η δομή του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος είναι σαφώς πιο 
περίπλοκη απ’ ό,τι οι δομές των οικονομικών συστημάτων της Ασίας ή της Βορείου 
Αμερικής. Το ήμισυ και πλέον των παγκόσμιων διασυνδέσεων μεταξύ πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους ξεκινούν από την ΕΕ. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα 
της διεθνούς δικτύωσης καλείται να αξιοποιήσει η πολιτική για τη συνοχή εισάγοντας ακόμα 
περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις διεθνείς αναπτυσσόμενες αγορές. 

Ωστόσο, η άσκηση μιας πολιτικής με βάση την ανάπτυξη και την καινοτομία είναι εφικτή 
μόνο στο πλαίσιο μιας ακόμα πιο εναρμονισμένης εσωτερικής αγοράς χωρίς αποκλεισμούς. 
Επιπλέον, μια τέτοια πολιτική είναι βιώσιμη μόνο όταν οι στόχοι της περιφερειακής 
πολιτικής συνδέονται με τους πανευρωπαϊκούς ως προς την καινοτομία, την έρευνα και τις 
οικολογικές προκλήσεις και όταν ενσωματώνει την τεχνογνωσία των πιο εύπορων 
περιφερειών. 

Επιπλέον, εκτός από τη συνιστώσα της ανάπτυξης απαιτείται και η εφαρμογή μιας λογικής 
αντιστάθμισης σε περιφερειακό και κοινωνικό επίπεδο. Το αναγκαίο επίπεδο αποδοχής για 
την επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 

                                               
1 Πηγές: Δημοσιεύσεις των Ηνωμένων Εθνών 2006 και του ΔΝΤ 2009 
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διασφαλίζεται μόνο με τη συνολική στήριξη του πληθυσμού και των περιφερειών. Υπό το 
συγκεκριμένο πρίσμα πρέπει να επισημανθεί ότι η πολιτική για τη συνοχή της ΕΕ με την 
αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά μια παγκοσμίως μοναδική, ολοκληρωμένη 
και ορθή πολιτική προσέγγιση, η οποία μένει να αξιοποιηθεί.
Για τον σκοπό αυτό και εν όψει της αποδοχής του αναγκαίου προϋπολογισμού για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να οριστεί σαφέστερα και να παρουσιαστεί επιθετικότερα η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες προκειμένου να 
συνδεθούν οι στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εκείνους της περιφερειακής ανάπτυξης. Η 
τακτική της χορήγησης πόρων με σαφή καθορισμό του σκοπού της χρήσης, η οποία 
εφαρμόζεται επί του παρόντος στη διαδικασία της Λισαβόνας στο πλαίσιο μιας πολιτικής 
βασισμένης στην καινοτομία, αποτελεί από αυτήν την άποψη μια επιτυχημένη προσέγγιση 
και επιβάλλεται να συνεχιστεί και στη στρατηγική ΕΕ 2020 —αν και με μεγαλύτερη εστίαση 
στα αποτελέσματα. 

Το ερώτημα που τίθεται σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι: Σε ποιο 
βαθμό η πολιτική για τη συνοχή δρομολόγησε όντως έργα; Θα μπορούσαν άραγε πολλά από 
αυτά τα έργα και τα προγράμματα εγκατάστασης επιχειρήσεων ή ανάπτυξης υποδομών να 
έχουν υλοποιηθεί με την αποκλειστική ευθύνη εθνικών, περιφερειακών ή επιχειρηματικών 
φορέων; Η άσκηση ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή δικαιολογείται μόνο όταν τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα αποτελούν κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση πρωτότυπων έργων και, κατά 
συνέπεια, παρέχουν προστιθέμενη αξία. Σε αντίθετη περίπτωση η Κοινότητα χρηματοδοτεί 
απλώς έργα παρασιτισμού μέσω πλάγιων γραφειοκρατικών οδών.

Ο εισηγητής βλέπει ακριβώς σε ορισμένους βασικούς τομείς της στρατηγικής ΕΕ 2020 
(λιγότερες διακοπές της σχολικής εκπαίδευσης, περισσότερη κατάρτιση υψηλού βαθμού, 
περισσότερη απασχόληση, λιγότερη φτώχεια, περισσότερες δημοτικές επενδύσεις στο 
περιβάλλον) την πρώτιστη πολιτική ευθύνη των κρατών μελών ή ακόμη και των 
περιφερειών/τοπικών κοινοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση η πολιτική για τη συνοχή δεν θα 
πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης για τον γενικό εξευρωπαϊσμό της κοινωνικής ή 
περιβαλλοντικής πολιτικής, διότι αυτό θα την επιβάρυνε σημαντικά. Αντ’ αυτού θα πρέπει να 
δίνεται έμφαση στη συμβολή των περιφερειών σε θέματα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
(προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, υποδομές μεταφορών κ.λπ.), σε 
προωθητικές ενέργειες ανάπτυξης και καινοτομίας (ΜΜΕ σε διεθνή δίκτυα κ.λπ.), σε 
κοινωνικά πρότυπα έργα (ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός, υγεία, δημογραφική 
εξέλιξη κ.λπ.) και ιδίως στη λογική της αντιστάθμισης των διαφορών για τις 
μειονεκτούσες περιφέρειες.


