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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ: 8η έκθεση για τη 
συνοχή
(2022/2032(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178, και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία 
και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων 
και την Πολιτική των Θεωρήσεων1 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής 
χρηματοδότησης4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/20135,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 

1 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159.
2 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 60.
3 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 1.
4 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 94.
5 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 21.
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την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορωνοϊού)6, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55»), που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)8,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/20139,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/562 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE)10,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής 
στο Brexit11,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη 
μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και που 
έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας12 (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΤΑΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού 

6 ΕΕ L 99 της 31.3.2020, σ. 5.
7 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
8 ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1.
9 ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187.
10 ΕΕ L 109 της 8.4.2022, σ. 1.
11 ΕΕ L 357 της 8.10.2021, σ. 1.
12 ΕΕ L 99 της 31.3.2020, σ. 9.
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καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης13, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό 
πλαίσιο (COM(2018)0373),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με 
την 8η έκθεση για τη συνοχή: συνοχή στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2050 
(COM(2022)0034),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2022, με τίτλο 
«Προτεραιότητα στον άνθρωπο, διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και απελευθέρωση του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
ΕΕ» (COM(2022)0198),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με τίτλο «Ένα 
μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – Προς ισχυρότερες, 
συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040» 
(COM(2021)0345),

– έχοντας υπόψη το σύμφωνο του Άμστερνταμ, το οποίο κατοχυρώνει το αστικό 
θεματολόγιο της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών της 
ΕΕ που είναι αρμόδιοι για αστικά θέματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 
2016 στο Άμστερνταμ,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων που θεσπίστηκε 
στις 17 Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
την Κλιματική Αλλαγή με τίτλο « Climate Change 2022: Mitigation of Climate 
Change» [Κλιματική αλλαγή 2022: μετριασμός της κλιματικής αλλαγής],

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Δεκεμβρίου 
2020, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών»14,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Ο ρόλος της διαρθρωτικής 
πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην προώθηση του μετασχηματισμού της 
οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο και έξυπνο»15,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 25ης Μαρτίου 2016, με θέμα «Ο ρόλος 
της πολιτικής για τη συνοχή στην καταπολέμηση των ανισοτήτων κατά τη νέα περίοδο 
προγραμματισμού μετά την κρίση COVID-19. Συμπληρωματικότητα και πιθανές 
επικαλύψεις με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και τα εθνικά 

13 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
14 ΕΕ C 37 της 2.2.2021, σ. 16.
15 ΕΕ C 429 της 11.12.2020, σ. 153.
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– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 27ης Απριλίου 2021, με θέμα «Ο 
ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»17,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (EE) 2021/402 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2021, 
σχετικά με την αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19 (EASE)18,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που 
δρομολογήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κάλυψη της υστέρησης 
(γνωστή και ως πρωτοβουλία για τις υστερούσες περιφέρειες), που δρομολογήθηκε το 
2015,

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που τέθηκαν 
τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών της 
Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) στις 12 
Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι (συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής ως μέσο για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα υγείας19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τον ρόλο της 
πολιτικής συνοχής στην προαγωγή του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού και 
της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τις προκλήσεις 
για τις αστικές περιοχές στη μετά την COVID-19 εποχή21,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Προς μια 
ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης»22,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του 
φύλου στην πολιτική συνοχής23,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με την ανατροπή των 

16 ΕΕ C 517 της 22.12.2021, σ. 1.
17 ΕΕ C 286 της 16.7.2021, σ. 13.
18 ΕΕ L 80 της 8.3.2021, σ. 1.
19 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0058.
20 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0059.
21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0022.
22 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 18.
23 ΕΕ C 67 της 8.2.2022, σ. 16.
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δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για 
τη συνοχή24,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και τις περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής25,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις υστερούσες 
περιφέρειες της ΕΕ26,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και την κυκλική οικονομία27,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και τις 
συστάσεις της,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ: τρέχουσα 
κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Πολιτικών του τον Σεπτέμβριο του 202028,

– έχοντας υπόψη την επισκόπηση αριθ. 01/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0210/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία δημοσιονομική περίοδο, μεταξύ 2014 και 
2020, η πολιτική συνοχής —ως κύρια πολιτική δημόσιων επενδύσεων— στήριξε 
περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις, συνέβαλε στη δημιουργία 1 544 χλμ. 
σιδηροδρομικών γραμμών και ασφαλέστερων δρόμων, βοήθησε 45,5 εκατομμύρια 
άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και αύξησε το ΑΕγχΠ στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες κατά έως και 5 %·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έγιναν ιδιαίτερα αισθητά 
προβλήματα όπως ο κίνδυνος ανεργίας, η αυξημένη φτώχεια και το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση ήταν σχεδόν διπλάσιο απ’ ό,τι στις 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

24 ΕΕ C 15 της 12.1.2022, σ. 125.
25 ΕΕ C 494 της 8.12.2021, σ. 26.
26 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 24.
27 ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 40.
28 Μελέτη – «EU lagging regions: state of play and future challenges», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, 
Σεπτέμβριος του 2020.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, μολονότι δεν αποτελεί μέσο 
αντιμετώπισης κρίσεων, έχει βοηθήσει επανειλημμένα και αποδοτικά τις περιφέρειες να 
αντιδράσουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε ασύμμετρους 
κλυδωνισμούς, όπως η κρίση COVID-19, το Brexit και η τρέχουσα προσφυγική κρίση 
που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η βοήθεια έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 
υπονομεύει τη στρατηγική προσέγγιση της περιόδου χρηματοδότησης στο σύνολό της, 
δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής αυτή καθαυτή αποτελεί μακροπρόθεσμη επενδυτική 
πολιτική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας να διαμορφωθεί η μελλοντική πολιτική 
συνοχής με βάση μια στρατηγική που θα ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου χρηματοδότησης, η οποία θα μπορούσε, ωστόσο, να επανεκτιμηθεί και να 
προσαρμοστεί κατά την ενδιάμεση επανεξέταση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπτυγμένες ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ έχουν καλύψει 
την υστέρηση ως προς την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ διάφορες περιφέρειες μεσαίου 
εισοδήματος και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βιώνουν οικονομική στασιμότητα 
ή παρακμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκονται σε παγίδα ανάπτυξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή των πόρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
εξέλιξη των ανισοτήτων όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και εντός αυτών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση οφείλεται στην ισχυρή ανάπτυξη στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά τα οφέλη που προκύπτουν από το χαμηλότερο κόστος 
και την απόδοση των επενδύσεών τους πιθανόν να μειωθούν με την πάροδο του 
χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να 
ενισχύσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, να αυξήσουν τις επενδύσεις στην 
έρευνα και καινοτομία, και να βελτιώσουν την ποιότητα των θεσμικών φορέων τους, 
και παράλληλα να συνεχίσουν να επενδύουν σε υποδομές, προκειμένου να διατηρήσουν 
σταθερή την ανάπτυξη, να αποφύγουν την παγίδα ανάπτυξης, να γεφυρώσουν το χάσμα 
συνδεσιμότητας, και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε μεταξύ 2012 και 2019, το 20 % του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των υποδομών, η παροχή υπηρεσιών, η πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη, και οι λύσεις μεταφορών και κινητικότητας διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις και οι λειτουργικές συνδέσεις αστικών-αγροτικών 
περιοχών αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη, τη συνοχή και τη δίκαιη μετάβαση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών και των δομικών 
υλικών έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά ενωσιακά χρηματοδοτούμενα έργα 
υποδομών και θέτει σε κίνδυνο την υλοποίησή τους·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται εντονότερη δημογραφική μείωση στις αγροτικές 
περιοχές και ότι, έως το 2050, το 50 % του πληθυσμού της ΕΕ θα ζει σε περιοχές που 
θα χαρακτηρίζονται από συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές πιθανόν να επηρεάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης 
της γήρανσης του πληθυσμού, είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν οι νεότερες 
γενιές στη μελλοντική ανάπτυξη των περιφερειών τους· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή εγκεφάλων επηρεάζει δυσανάλογα τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και, εάν δεν αντιμετωπιστεί, το φαινόμενο αυτό θα έχει 
μακροπρόθεσμες και μόνιμες επιπτώσεις στο μέλλον της Ένωσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής είναι υψίστης σημασίας για τις κρατικές 
επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς παρέχει πάνω από το ήμισυ της συνολικής 
χρηματοδότησης των δημόσιων επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στήριξη που παρέχεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα πρέπει να είναι πρόσθετη των δημόσιων δαπανών των κρατών 
μελών, και όχι να τις αντικαθιστά·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος μιας Ευρώπης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 
2050 το αργότερο θα πρέπει να συνδυάζεται με τον στόχο της δίκαιης και ισότιμης 
μετάβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση του αέρα και των υδάτων παραμένει, 
γενικά, υπερβολικά υψηλή σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όλες οι περιφέρειες της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, με τη λήψη μέτρων σε 
συντονισμό με τις γύρω περιοχές· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί το περιφερειακό χάσμα καινοτομίας και ότι είναι 
συχνά ευρύ το χάσμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων μεταξύ των 
περισσότερο και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κονδύλια για τις δεξιότητες συγκεντρώνονται ιδίως στις περιφέρειες των πρωτευουσών 
και ότι έχει προκύψει μεγάλο χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, με τον 
μετασχηματισμό του δομημένου περιβάλλοντος, συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία με τους χώρους διαβίωσης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 
περιοχές·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά την 
ταχύτητα της ψηφιακής μετάβασης σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μόνο δύο στους τρεις κατοίκους των πόλεων και ένας στους έξι κατοίκους της υπαίθρου 
έχουν πρόσβαση σε υψίρρυθμη σύνδεση στο διαδίκτυο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των κατοικιών και της ενέργειας αυξάνονται, γεγονός 
που καταδεικνύει την ανάγκη για φθηνότερες κοινωνικές κατοικίες και για την 
επιτάχυνση των ριζικών ανακαινίσεων ώστε να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, αλλά οι περιφερειακές ανισότητες 
παραμένουν μεγαλύτερες απ’ ό,τι προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να παρέχει αποδοτικές 
αντιδράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη 
δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την 
προώθηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
εκπαίδευσης, στην υγεία και στην έρευνα και καινοτομία, την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων 
αυτών των στόχων μόνον εάν ενσωματώνεται σε σταθερή χρηματοδότηση·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες και περιοχές που απαριθμούνται στο άρθρο 174 
ΣΛΕΕ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεχιστούν 
τα ειδικά μέτρα και η πρόσθετη χρηματοδότηση για τις αραιοκατοικημένες εξόχως 
απόκεντρες και υπερβόρειες περιοχές, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά προβλήματα των περιοχών αυτών·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και με πλήρη σεβασμό των κοινών αξιών της ΕΕ που 
ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΛΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και 
στον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
με την πάροδο του χρόνου έχει επιδεινωθεί το κράτος δικαίου σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις 
επιβεβαίωσαν την ανάγκη να διερευνηθεί το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, 
μεταξύ άλλων με την προσωρινή αναστολή (έως το 2023) και την αναθεώρηση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι δημόσιες 
δαπάνες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ως μέρος των ΕΔΕΤ να μην θεωρούνται εθνικές ή ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες, όπως ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του ΤΑΕΕ διόλου επαρκής είναι για τη 
διοργάνωση κατάλληλης αντίδρασης σε μείζονες φυσικές καταστροφές και ως έκφραση 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τις περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναντιστοιχία αυτή θα ενταθεί λόγω της αναμενόμενης 
αύξησης των φυσικών καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και 
επιφέρουν περισσότερες δραστικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνεισφορές από τα ενωσιακά ταμεία καλύπτουν μόνο την επαναφορά 
των υποδομών και του εξοπλισμού στην προηγούμενη κατάστασή τους, ενώ το 
πρόσθετο κόστος της ανασυγκρότησης πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή δομών 
πρέπει να (συν)χρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη· 

1. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει τον 
σημερινό της ρόλο ως μοχλός επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ως μέσο 
για τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, και ως 
μηχανισμός αλληλεγγύης για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ μόνον εάν λαμβάνει σταθερή 
χρηματοδότηση με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης· τονίζει ότι τούτο συνεπάγεται την παροχή τουλάχιστον του ίδιου 
επιπέδου χρηματοδότησης όπως κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027, επίσης 
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υπό το φως της αναμενόμενης ύφεσης, σε συνδυασμό με τους δημοσιονομικούς πόρους 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) ΙΙ· υπενθυμίζει ότι οι νέες προκλήσεις 
απαιτούν νέα κονδύλια, και ζητεί να συμπληρωθεί η πολιτική συνοχής με νέους 
δημοσιονομικούς πόρους, ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
αρχές να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις και κρίσεις που πλήττουν την 
Ένωση·

2. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για 
περαιτέρω ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες, οι οποίες 
υποστηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση μέσω της συγχρηματοδότησης επενδύσεων 
που ενεργοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)· 
υπενθυμίζει ότι κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε 
του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή το συγκεκριμένο αίτημα 
κατά τρόπο που αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία των συγχρηματοδοτούμενων από 
το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΤΔΜ επενδύσεων·

3. επαναβεβαιώνει την ένθερμη προσήλωσή του στην πολιτική συνοχής, η οποία 
συγκαταλέγεται στο κοινοτικό κεκτημένο και είναι, επομένως, άρρηκτα συνδεδεμένη 
με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, βασίζεται δε στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών και των περιφερειών· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποδειχθεί σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ταχέως σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· υπογραμμίζει ότι ο αρχικός στόχος της πολιτικής 
συνοχής —να προωθεί και να στηρίζει τη «συνολική αρμονική ανάπτυξη» των κρατών 
μελών και των περιφερειών της— θα πρέπει να παραμείνει ο βασικός ρόλος των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να μην καταστεί πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη των ελλείψεων της 
δημοσιονομικής ευελιξίας ούτε να βρεθεί αντιμέτωπη με δημοσιονομικές περικοπές 
λόγω της κρίσης, και ότι, ως μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική, η πολιτική συνοχής 
θα πρέπει να συμβάλλει στην προετοιμασία των περιφερειών για μελλοντικές 
προκλήσεις·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις κατά 
την περίοδο προγραμματισμού, πράγμα που επηρεάζει τις διαχειριστικές αρχές και τους 
δικαιούχους· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 
έγκριση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, δεδομένου ότι η 
παρατεταμένη υποαπορρόφηση των κονδυλίων συνοχής οδηγεί σε ασυνήθιστη 
καθυστέρηση πληρωμών στο δεύτερο μισό της περιόδου εκτέλεσης του ΠΔΠ, γεγονός 
που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις πληρωμές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
για το ΠΔΠ μετά το 2027· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι νομικά 
δυνατόν να δημιουργηθούν δύο χωριστά τμήματα στο πλαίσιο του κανονισμού περί 
κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), και συγκεκριμένα ένα τμήμα που να αφορά το περιεχόμενο 
(πολιτικής φύσης) και ένα τμήμα που να αφορά το ΠΔΠ (δημοσιονομικοί πόροι), για 
την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2027· πιστεύει ότι το τμήμα που αφορά το 
περιεχόμενο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να 
ολοκληρωθεί πριν από το τμήμα που αφορά το ΠΔΠ, ώστε να είναι σε θέση οι 
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διαχειριστικές αρχές να αρχίσουν εγκαίρως να προετοιμάζονται· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εγκριθεί ταχέως το προσεχές ΠΔΠ, ώστε τα κράτη μέλη 
και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να έχουν σαφές όραμα για τα χρηματοδοτικά 
τους κονδύλια και να είναι σε θέση να προβαίνουν σε πολιτικές επιλογές και να 
καθορίζουν επενδυτικές προτεραιότητες·

5. επικροτεί τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ως σημαντικό 
εργαλείο για να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας 
κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, 
ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης· υπογραμμίζει τη σημασία να διασφαλιστούν οι 
συμπληρωματικότητες και συνέργειές του με την πολιτική συνοχής· επικρίνει την 
έλλειψη εδαφικής διάστασης στο πλαίσιο του ΜΑΑ, και επαναλαμβάνει τη σημασία 
της αρχής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των εδαφικών πολιτικών της ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η υλοποίηση του ΜΑΑ ήταν σε μεγάλο βαθμό 
συγκεντρωτική, χωρίς διαβούλευση με τις περιφέρειες και τους δήμους, και τονίζει ότι 
η διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων της Ένωσης πρέπει να 
συνεκτιμά τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ και να συμβάλλει στην 
επίτευξή τους· θεωρεί ακόμη ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που χρηματοδοτούνται 
από τον ΜΑΑ θα πρέπει να μην επηρεάζουν την ικανότητα κινητοποίησης των ΕΔΕΤ· 

6. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε την έλλειψη 
διαφοροποίησης μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση αυτή στην παρακολούθηση των δαπανών και στη 
θεματική της συγκέντρωση· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά τη σοβαρότερη 
απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζει όλες τις 
περιφέρειες· τονίζει, επομένως, την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει τη 
δυναμική ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος·

7. επικροτεί την εισαγωγή του ΤΔΜ από την Επιτροπή για τη στήριξη των περιφερειών 
που βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις κατά τη μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα· καλεί επιτακτικά τα απρόθυμα κράτη μέλη να προβούν στην εκτέλεσή του, 
και καλεί την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από την εκτέλεση του ΤΔΜ· ζητεί να 
συσταθεί νέο ταμείο, το ΤΔΜ ΙΙ, κατά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2027 σε 
επίπεδο NUTS 3, με αναθεωρημένη μέθοδο κατανομής· πιστεύει ότι το ταμείο θα 
πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στον ΚΚΔ, και παράλληλα να εφαρμόζει τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης και της εταιρικής σχέσης· πιστεύει ότι οι περιφέρειες με 
υψηλό κατά κεφαλήν CO2, καθώς και οι βιομηχανικοί κλάδοι που βρίσκονται σε 
μετάβαση, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ταμείο αυτό, το οποίο θα πρέπει να 
διαθέτει περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα από ό,τι το τρέχον ΤΔΜ και ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής· ζητεί το νέο ΤΔΜ ΙΙ να διαχωρίζει τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
από την προσαρμογή σε αυτήν, και τονίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί μια απλή 
αρχιτεκτονική για τη μελλοντική πολιτική συνοχής·

8. επικροτεί την ιδέα για μια αρχή «μη πρόκλησης βλάβης στη συνοχή», η οποία σημαίνει 
ότι καμία δράση δεν θα πρέπει να παρακωλύει τη διαδικασία σύγκλισης ή να συμβάλλει 
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στις περιφερειακές ανισότητες· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
θα πρέπει να συμμετάσχει στον σχεδιασμό της αρχής αυτής, και ότι θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη νομοθεσία, προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια το πεδίο 
εφαρμογής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της, ώστε να κατοχυρωθεί ως οριζόντια 
αρχή στις πολιτικές της ΕΕ· 

9. σημειώνει ότι, παρόλο που η πολιτική συνοχής δεν αποτελεί μέσο αντιμετώπισης 
κρίσεων, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα μη κατανεμημένο ποσό ευελιξίας, τόσο υψηλό 
όσο ήταν στην τρέχουσα περίοδο, ωσότου παρέλθει η ενδιάμεση αξιολόγηση, ώστε να 
ενισχυθούν η ανθεκτικότητα και η ικανότητα ανταπόκρισης των περιφερειών, για να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν νέες και επερχόμενες προκλήσεις και να απορροφούν 
ασύμμετρους κλυδωνισμούς· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ισχυρή 
πολιτική συνοχής με αυξημένη χρηματοδότηση στο ΠΔΠ μετά το 2027, αλλά ότι η 
πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση κάθε νέας 
πρόκλησης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει την κινητοποίηση μη χρησιμοποιηθέντων 
κονδυλίων συνοχής του 2021 για περαιτέρω ευελιξία από το 2022, προκειμένου να 
βρεθούν λύσεις για το αυξημένο κόστος των ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων 
υποδομής (μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ.)· υπενθυμίζει ότι η τιμή 
των πρώτων υλών και των δομικών υλικών θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση πολλών 
ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων υποδομής· 

10. τονίζει ότι, τις προσεχείς δεκαετίες, η κλιματική αλλαγή θα συνιστά τη σοβαρότερη 
απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η αύξηση 
του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών και των ακραίων κλιματικών 
φαινομένων (πλημμύρες, καταιγίδες, κυκλώνες, ξηρασίες, καύσωνες, δασικές 
πυρκαγιές κ.λπ.) αποτελεί ήδη ορατή και απτή συνέπεια της κλιματικής αλλαγής· 
θεωρεί ότι θα είναι εξαιρετικά υψηλό το κόστος για την Ένωση, για κάθε χώρα και για 
κάθε περιφέρεια, της μη πρόβλεψης και μη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· ζητεί 
να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του ΤΑΕΕ, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
περιφέρειες να προβλέψουν και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
και ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ ώστε να μπορεί επίσης να 
στηρίζει την πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή αποκατάσταση ή κατασκευή 
δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον 
ο προϋπολογισμός του ΤΑΕΕ μπορεί να αυξηθεί μέσω ενός είδους ασφάλισης, στο 
πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη καταβάλλουν ετήσιο τέλος με βάση τον αριθμό των 
κατοίκων τους, το οποίο θα επενδύεται σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και θα 
διατίθεται σε περίπτωση κρίσης· 

11. πιστεύει ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας θα πρέπει, υπό 
κανονικές συνθήκες, να μην είναι υψηλότερο από: 

α) 85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές,

β) 75 % για τις περιφέρειες μετάβασης, εφόσον διατηρηθούν,

γ) 70 % για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·
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πιστεύει ότι και τα τρία αυτά ποσοστά θα πρέπει να αυξάνονται σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με χρήση του ποσού ευελιξίας·

12. είναι της άποψης ότι το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) 
και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2025-2027, είναι 
χαμηλότερο από το 90 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ για την ίδια περίοδο 
αναφοράς·

13. τονίζει ότι το ΑΕγχΠ, ως μοναδικός δείκτης ανάπτυξης, δεν λαμβάνει υπόψη την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την αποδοτική χρήση των πόρων, την ολοκλήρωση και 
την κοινωνική πρόοδο· υπενθυμίζει ότι, πέραν των οικονομικών ζητημάτων, η υγεία, η 
εκπαίδευση, η βιωσιμότητα, η ισότητα και η κοινωνική ένταξη αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού μοντέλου της ΕΕ· ζητεί να συμπληρωθεί το 
ΑΕγχΠ με νέα κριτήρια (π.χ. κοινωνικά, περιβαλλοντικά, δημογραφικά), προκειμένου 
να έχουμε μια καλύτερη κοινωνικοοικονομική εικόνα των περιφερειών, να 
αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, και να 
αντικατοπτρίζονται καλύτερα η οικολογική, η ψηφιακή και η δημογραφική μετάβαση 
και η ευεξία των ανθρώπων· 

14. προτείνει να δρομολογηθεί προβληματισμός σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής 
συνοχής στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της ΕΕ, ιδίως υπό 
το φως των νέων μελλοντικών προκλήσεων· πιστεύει ότι η πράσινη και η ψηφιακή 
μετάβαση παραμένουν μείζονες προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε τις 
επενδύσεις μας προκειμένου να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων ανισοτήτων· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να ενισχύσουν τον διάλογο και να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να καθοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι στους οποίους 
αναμένεται να συμβάλει η μελλοντική συνοχή· 

15. σημειώνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές 
βιομηχανικής παρακμής· ζητεί επιτακτικά να παρασχεθεί στήριξη για τη βιομηχανική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση των περιοχών αυτών, και πιστεύει ότι, για να 
αντιμετωπιστεί ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος της μετάβασης παλαιών 
βιομηχανικών κλάδων, όπως η χαλυβουργία και η βιομηχανία αλουμινίου, και για να 
υποστηριχθούν αυτοί οι βιομηχανικοί κλάδοι, θα πρέπει οι πόροι του ΤΔΜ ΙΙ να 
προσανατολιστούν στον εκσυγχρονισμό των κλάδων αυτών, όπου είναι δυνατόν, στην 
κατάρτιση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε 
μίας από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση, στην προώθηση της 
ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία, και στη διασφάλιση της διάδοσης των οφελών 
της ανάπτυξης· 

16. πιστεύει ότι, ενώ ορισμένες περιφέρειες σε βιομηχανική μετάβαση βρίσκονται 
αντιμέτωπες με συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως η αποβιομηχάνιση λόγω της 
μετάθεσης της βιομηχανικής παραγωγής σε αναδυόμενες οικονομίες, τα χαμηλά 
επίπεδα παραγωγικότητας και η έλλειψη πραγματικής στρατηγικής για 
μελλοντοστραφή επαγγέλματα, άλλες περιφέρειες έχουν συγκριτικά υψηλές 
δυνατότητες, όπως η παράδοση στη μεταποίηση και οι εξελιγμένες δραστηριότητες 
καινοτομίας σε τοπικούς εξειδικευμένους βιομηχανικούς κλάδους· σημειώνει ότι οι 
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περισσότερο εκβιομηχανισμένες περιφέρειες είναι πιο ανθεκτικές σε διάφορους 
οικονομικούς και κοινωνικούς κλυδωνισμούς, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη πολιτική για την επανεκβιομηχάνιση των περιφερειών της ΕΕ· υπογραμμίζει 
τη σημασία της τοπικής και περιφερειακής παραγωγής και κατανάλωσης· ζητεί ακόμη 
να θεσπιστεί ειδική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη στήριξη των περιφερειών χαμηλής 
ανάπτυξης και των φτωχότερων περιφερειών της Ένωσης, που αποκλίνουν τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά από τον μέσο όρο της ΕΕ, με βάση τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την πρωτοβουλία για την κάλυψη της υστέρησης· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη για μια τοποκεντρική χάραξη πολιτικής, με κατάλληλη ανάλυση των μοντέλων 
χαμηλής ανάπτυξης και των απαραίτητων εργαλείων για την αντιμετώπισή τους·

17. σημειώνει ότι, το 2019, πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε 
περιοχή όπου το πραγματικό ΑΕγχΠ δεν είχε επανέλθει ακόμα στα επίπεδα προ της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, ειδικότερα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία 
και την Ισπανία· τονίζει ότι οι ίδιες αυτές χώρες επλήγησαν, για άλλη μια φορά και 
ακόμη περισσότερο, από την οικονομική και κοινωνική κρίση που προκάλεσε η 
COVID-19· 

18. τονίζει τη σημασία να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές με την αξιοποίηση της 
ποικιλομορφίας και των δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των 
μεταφορών, υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις, την παροχή υπηρεσιών, την 
οικονομική διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να βοηθηθούν 
ώστε να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η απερήμωση της υπαίθρου, η γήρανση του 
πληθυσμού, ο αποπληθυσμός και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η παρακμή των 
κοινοτήτων εν γένει, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η 
ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη και οι ανεπαρκείς ευκαιρίες εκπαίδευσης, και 
τονίζει επίσης τη σημασία των αστικών-αγροτικών συνδέσεων στο πλαίσιο 
λειτουργικών αστικών περιοχών· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν, ιδίως, οι 
νέες γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ο οποίος τείνει να είναι επισφαλής· είναι της 
άποψης ότι η πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus θα συμβάλει στη βελτίωση 
της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών· σημειώνει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν επίσης τις αναπτυσσόμενες πόλεις να αντιδράσουν στις προκλήσεις με τις 
οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες·

19. τονίζει τη σημασία των βιώσιμων λύσεων κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την έξυπνη και πράσινη κινητικότητα και τη σταδιακή 
κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να συμβάλει στην Πράσινη Συμφωνία 
της ΕΕ και στη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 %· τονίζει τη σημασία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %, 
και σημειώνει ότι για την επιτυχία τους απαιτούνται επενδύσεις σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα και να ενισχύσει την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης»·

20. τονίζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος υπερβαίνει τη 
γεωργία αυτή καθαυτή· εμμένει στην ανάγκη να υλοποιηθεί ένας μηχανισμός αγροτικής 
θωράκισης ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ 
στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει, ωστόσο, ότι μόνο το 11,5 % των ατόμων που ζουν 
σε αγροτικές περιοχές εργάζονται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
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αλιείας· ζητεί, επομένως, να επανενταχθεί το ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό πλαίσιο του ΚΚΔ 
ως χωριστό ταμείο· επισημαίνει ότι η συμμετοχή στα ταμεία της πολιτικής συνοχής 
ενισχύει τις δυνατότητες και τις συνέργειες —μέσω μιας ολοκληρωμένης και 
πολυταμειακής προσέγγισης— για επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές πέραν της 
γεωργίας και για περιφερειακή ανάπτυξη· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή του 
προγράμματος LEADER στην αγροτική ανάπτυξη, το οποίο αποσκοπεί στη συμμετοχή 
τοπικών παραγόντων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, τη λήψη 
αποφάσεων και την κατανομή των πόρων για τις αγροτικές τους περιοχές·

21. ζητεί να ενισχυθούν τα άρθρα 174 και 349 ΣΛΕΕ σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτά· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η 8η έκθεση συνοχής δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά προβλήματα, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι υπερβόρειες 
αραιοκατοικημένες περιοχές, τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι παραμεθόριες 
περιοχές· υπενθυμίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία να σχεδιάζονται 
εξατομικευμένα προγράμματα και μέτρα για τις περιοχές αυτές, και τονίζει την ανάγκη 
να διατηρηθούν όλα τα μέτρα που προορίζονται ειδικά για αυτές, καθώς η πλειονότητα 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, δεδομένου ότι συνιστούν 6 από τις 30 περιφέρειες της ΕΕ με 
το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
της δυναμικής περιφερειακής συνεργασίας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών· 

22. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των μικρών πόλεων, κωμοπόλεων 
και χωριών, προκειμένου να υποστηριχθούν οι τοπικές οικονομίες και να 
αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές και κλιματικές προκλήσεις· επαναβεβαιώνει τη 
σημασία των αστικών-αγροτικών συνδέσεων και της κατάρτισης στρατηγικών 
βασιζόμενων σε λειτουργικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε μικρές και μεσαίες 
πόλεις, με στόχο να προληφθεί η συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών· υπογραμμίζει 
τη σημασία να εφαρμοστούν εξατομικευμένες εδαφικές προσεγγίσεις και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις, ιδίως στην πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά, με στόχο 
την αναζωογόνηση των αγροτικών υπηρεσιών χάρη στην ψηφιακή και κοινωνική 
καινοτομία· τονίζει τη σημασία των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων εργαλείων 
χρηματοδότησης, όπως το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε να διοχετευθεί επαρκές επίπεδο 
χρηματοδότησης στις αγροτικές περιοχές μέσω μιας πολυταμειακής προσέγγισης·

23. επαναλαμβάνει τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην εναρμόνιση και βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης για όλους σε ολόκληρη την Ένωση· σημειώνει, ωστόσο, την 
αυξανόμενη εμφάνιση μειονεκτουσών και φτωχών περιοχών, μεταξύ άλλων εντός των 
πιο ανεπτυγμένων περιφερειών και περιοχών· υπογραμμίζει ότι, ενώ οι πόλεις 
αποτελούν περιφερειακή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και τη μετάβαση και ότι η 
διαβίωση και η εργασία σε αυτές έχουν πολλά πλεονεκτήματα, η υψηλή συγκέντρωση 
του πληθυσμού και η αύξηση του πληθυσμού πάνω από τον μέσο όρο σε ορισμένες 
αστικές περιοχές μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην οικονομική προσιτότητα των 
κατοικιών, στα επίπεδα ρύπανσης και στην ποιότητα ζωής· ζητεί, επομένως, από την 
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Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την πρωτοβουλία «νέο ευρωπαϊκό Bauhaus», ώστε 
να καταστεί πρόγραμμα της ΕΕ για το ΠΔΠ μετά το 2027, με ειδικό προϋπολογισμό 
που θα βασίζεται σε νέους πόρους και θα παρέχει λύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και καινοτόμων αστικών περιοχών· πιστεύει ότι οι αστικές αρχές θα πρέπει να έχουν 
άμεση πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση στο μέλλον· επαναλαμβάνει τη σημασία 
των διασφαλίσεων που αποτρέπουν την άδικη τιμωρία των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών οι οποίες βρίσκονται σε χώρες που ενδέχεται να υπόκεινται στην ενεργοποίηση 
του μηχανισμού για το κράτος δικαίου, και ζητεί από την Επιτροπή να ανοίξει διαύλους 
για τη χορήγηση των κονδυλίων απευθείας στους τελικούς τους δικαιούχους·

24. επισημαίνει τη σημασία να ενισχυθεί η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή όσον 
αφορά την αγροτική και τοπική ανάπτυξη, καθώς αποτελεί μέσο για την κοινωνική 
καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων, το οποίο ενδυναμώνει τους πολίτες να 
αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη των περιοχών τους· εμμένει, επομένως, στην 
πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των ΜΚΟ, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αντιμετωπίζονται καταλλήλως οι ανάγκες τους· σημειώνει ότι οι δυνατότητες που 
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν καλύτερα με την 
ενίσχυση και διευκόλυνση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων· είναι 
της άποψης ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία κοινοτήτων θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη·

25. επισημαίνει ότι οι κοινωνίες και οι οικονομίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις 
δημιουργικές τους δυνατότητες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που 
ενέχει η μετάβαση προς το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, όπως στην περίπτωση των 
παλαιών βιομηχανικών περιφερειών, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη 
δημιουργική βιομηχανία ως διεπιστημονικό καταλύτη για τις διαδικασίες μετάβασης, 
ενσωματώνοντας ιδέες από τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
στις διοικητικές διαδικασίες· πιστεύει ότι οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να 
βοηθήσουν τις παλαιές βιομηχανικές περιφέρειες· τονίζει, επομένως, την ανάγκη 
στήριξης της διεπιστημονικής συνεργασίας· τονίζει ακόμη τη σημασία του πολιτισμού 
στην πολιτική συνοχής, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση δυναμικών περιφερειών και 
στην αύξηση της ελκυστικότητάς τους, στην ενθάρρυνση των πολιτιστικών 
ανταλλαγών, και στην προώθηση της πολυμορφίας και της αλληλεγγύης·

26. σημειώνει με ανησυχία τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, ιδίως σε 
ορισμένες περιφέρειες, όπως η γήρανση του πληθυσμού, ο αποπληθυσμός των 
αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, οι δημογραφικές πιέσεις σε άλλες περιοχές, 
όπως οι παράκτιες και οι αστικές περιοχές, οι μεταναστευτικές ροές και η άφιξη 
προσφύγων· εμμένει στην ανάγκη να προετοιμαστεί μια άμεση αντίδραση στην άφιξη 
Ουκρανών προσφύγων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και εύκολη ένταξή τους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για 
την προώθηση της κατάρτισης και της απασχόλησης, καθώς και για τη διαφύλαξη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 
επαγγελματικές ενώσεις και οι ΜΚΟ είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση των ειδικών επενδυτικών αναγκών και των βασικών υπηρεσιών για την 
κινητικότητα και την εδαφική προσβασιμότητα σε αγροτικές και αστικές περιοχές, και 
ότι θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο ως ενεργοί συμμετέχοντες στην 
ανάπτυξη εδαφικών στρατηγικών προερχόμενων από τις τοπικές κοινότητες· τονίζει τη 
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σημασία να συμπεριληφθεί ειδική δημοσιονομική αντίδραση για τις αγροτικές 
περιοχές, μεταξύ άλλων για την αναστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων στα 
σχετικά ενωσιακά προγράμματα·

27. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της 
ενωσιακής οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η τιμωρητική 
προσέγγιση· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους 
στόχους της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 175 ΣΛΕΕ· ζητεί τη 
συμμετοχή των περιφερειών στην εκπλήρωση των στόχων αυτών και μια ισχυρότερη 
εδαφική προσέγγιση· ζητεί μια διαδικασία εξέτασης της έννοιας της μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας και τη διερεύνηση της δυνατότητας να αντικατασταθεί η έννοια αυτή με 
νέες μορφές αιρεσιμότητας, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι νέες μελλοντικές 
προκλήσεις· θεωρεί ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της ΕΕ επιδεινώνεται λόγω 
των συνεπειών της κρίσης COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία· ζητεί να 
ανασταλεί το Σύμφωνο Σταθερότητας έως το 2023 και να αναθεωρηθεί·

28. παρατηρεί ότι ορισμένες περιφέρειες μεσαίου εισοδήματος βρίσκονται αντιμέτωπες με 
την «παγίδα του μεσαίου εισοδήματος» και ότι πλήττονται συχνά από συρρίκνωση και 
γήρανση του πληθυσμού, ασθενείς μεταποιητικούς κλάδους, χαμηλή ανάπτυξη, 
καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, και θεσμική και κυβερνητική 
ποιότητα, έλλειψη προόδου προς μια δίκαιη μετάβαση, και ευπάθεια στους 
κλυδωνισμούς που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση· εφιστά την προσοχή στην 
ανησυχητική επιδείνωση της τάσης αυτής, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν σοβαρή δράση για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή 
και να βρουν λύσεις για τις περιφέρειες αυτές, ώστε να μην μείνουν μακροπρόθεσμα 
στο περιθώριο, αλλά να υποστηριχθούν για να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα προτερήματά 
τους·

29. σημειώνει ότι πολλοί παράγοντες ανάπτυξης παραμένουν συγκεντρωμένοι σε 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και αστικές περιοχές· είναι πεπεισμένο ότι 
σημαντική πρόκληση για τη μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι η παροχή 
κατάλληλης στήριξης στις υπανάπτυκτες περιφέρειες και ότι η πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να μειώνει τις ανισότητες και ταυτόχρονα να αποτρέπει την υστέρηση των 
περιοχών αυτών, με συνεκτίμηση των διαφόρων τάσεων και δυναμικών και την παροχή 
ειδικής δημοσιονομικής στήριξης για αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων ώστε να 
αναστραφούν οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις στα σχετικά ενωσιακά προγράμματα·

30. σημειώνει με ανησυχία τη σοβαρή μείωση, τα τελευταία έτη, της χρηματοδότησης των 
κρατών μελών προς τις φτωχότερες περιφέρειές τους· υπενθυμίζει τη σημασία να 
τηρείται η αρχή της ΕΕ για την προσθετικότητα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εθνικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη την εσωτερική συνοχή κατά την κατάρτιση 
και υλοποίηση των έργων των ΕΔΕΤ· 

31. επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα 
του μεσαίου εισοδήματος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρειάζονται 
εξατομικευμένες λύσεις ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση, ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και ανάπτυξη, κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού, κοινωνικές υπηρεσίες και στρατηγικές μετριασμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να προσδιορίσει τις περιφέρειες αυτές προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα 
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τους διαρθρωτικούς παράγοντες που οδηγούν στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματος, 
να τις στηρίξει με μια διαφοροποιημένη και τοποκεντρική προσέγγιση και να τους 
διαθέσει υψηλότερα ποσά στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· 

32. είναι της άποψης ότι η απλούστευση θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές κινητήριες 
δυνάμεις της μελλοντικής πολιτικής συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αποφύγουν την πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τις διαχειριστικές αρχές, 
και υπενθυμίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και για τους δικαιούχους· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν την υπερβολική ρύθμιση, να διασφαλίσουν τον στρατηγικό και συνοπτικό 
χαρακτήρα των προγραμμάτων και την ευελιξία των μέσων, και να χρησιμοποιήσουν 
ως μέσο απλούστευσης τις συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ των διαχειριστικών 
αρχών και των δικαιούχων· ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη χρήση επιλογών 
απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ), δυνητικά με την αύξηση των ανώτατων ορίων κάτω 
από τα οποία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση ΕΑΚ· καλεί τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνοχής· επισημαίνει τις δυνατότητες 
της ψηφιοποίησης όσον αφορά τις δραστηριότητες παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων· καλεί ακόμη την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια των κανόνων 
λογιστικού ελέγχου της και να επεκτείνει τη χρήση της αρχής του ενιαίου ελέγχου, 
ώστε να αποφευχθούν η αλληλεπικάλυψη των ελέγχων και η διαχειριστική επαλήθευση 
των ίδιων δαπανών· πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των διαχειριστικών 
αρχών θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα «συμβόλαιο εμπιστοσύνης» που θα βασίζεται στην 
ανάπτυξη και θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων, και θεωρεί αναγκαίο να καθιερωθεί 
ένα σήμα το οποίο θα αποδίδεται στις διαχειριστικές αρχές που απέδειξαν την 
ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες και να μειώνουν το ποσοστό 
σφάλματος τους·

33. είναι της άποψης ότι η διατήρηση κατάλληλης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής 
είναι ιδιαιτέρως αναγκαία για τα κράτη μέλη που έχουν σημαντικό έλλειμμα στις 
υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, εφόσον το ταμείο τελεί υπό επιμερισμένη 
διαχείριση· 

34. πιστεύει ότι οι ενωσιακές, εθνικές και περιφερειακές διαρθρωτικές πολιτικές θα πρέπει 
να συμβαδίζουν με μια τοποκεντρική προσέγγιση προκειμένου να συμβάλλουν στην 
εδαφική συνοχή, να αντιμετωπίζουν τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, να 
διασφαλίζουν τη συνεργασία και τον συντονισμό, και να αξιοποιούν τις μοναδικές 
δυνατότητες των περιφερειών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για 
εξατομικευμένες λύσεις· πιστεύει ακόμη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
προσανατολίζεται περισσότερο στις επενδύσεις στους ανθρώπους, δεδομένου ότι οι 
περιφερειακές οικονομίες μπορούν να ενισχυθούν με έναν αποτελεσματικό συνδυασμό 
επενδύσεων στην καινοτομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη χρηστή διακυβέρνηση και 
στη θεσμική ικανότητα·

35. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής 
συνοχής· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας εν γένει και της 
διασυνοριακής συνεργασίας ειδικότερα· παρατηρεί ότι οι παραμεθόριες περιοχές 
επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία και ότι η ανάκαμψή τους τείνει να είναι 
βραδύτερη από εκείνη των μητροπολιτικών περιοχών· τονίζει, επομένως, τη σημασία 
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να αρθούν οι φραγμοί στη διασυνοριακή συνεργασία, και επισημαίνει ότι ο μηχανισμός 
αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο, όπως 
πρότεινε η Επιτροπή, αναμενόταν να συμβάλει στην άρση άνω του 50 % των φραγμών· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το Συμβούλιο πάγωσε τη νομοθετική 
διαδικασία σχετικά με τον μηχανισμό· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει όλες τις 
αναγκαίες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της επαναδρομολόγησης του 
μηχανισμού, ώστε να καταστεί πιο δυναμική και αποτελεσματική η συνεργασία αυτή, 
προς όφελος των πολιτών· τονίζει τη σημασία να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την 
Interreg ώστε να στηριχθεί η συνεργασία παραμεθόριων περιοχών· επισημαίνει, 
επομένως, τη σημασία των έργων μικρής κλίμακας και των διασυνοριακών έργων για 
την προσέγγιση των λαών· τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών επενδύσεων για την 
ενίσχυση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, των κοινών λύσεων και των 
συνεργειών·

36. τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας για την οικοδόμηση κοινωνικής ανθεκτικότητας και την 
αντιμετώπιση οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων· 

37. σημειώνει ότι η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής για τη δημοσιονομική περίοδο 
2021-2027 συνέβαλε στην απλουστευμένη και ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης για 
τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές· επικροτεί την ευελιξία που προτείνεται 
από τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) και τις προτάσεις 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού + (CRII+), που απέδειξαν ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί εξαιρετικό 
εργαλείο σε καταστάσεις κρίσης· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μια μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική και ότι θα πρέπει, επομένως, να δημιουργηθεί 
ειδικός μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει τα πρακτικά αποτελέσματα των μέτρων απλούστευσης και να 
προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό την απλούστευση, μεταξύ άλλων με τη μορφή της 
ψηφιοποίησης, την ευελιξία, και τη συμμετοχή των πολιτών· ζητεί, επομένως, από τα 
κράτη μέλη να βοηθήσουν τους δικαιούχους, ιδίως τους δικαιούχους έργων μικρής 
κλίμακας, να στηρίξουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες ως παράγοντες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και να φέρουν την πολιτική συνοχής 
πιο κοντά σε όλους τους πολίτες της ΕΕ· 

38. τονίζει ότι ο κανονισμός σχετικά με την αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου29 
κατοχυρώνει τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 
της πολιτικής συνοχής· θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη 
διάθεσή της για να καθορίσει τρόπους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες των 
κρατών μελών για τα οποία ενεργοποιήθηκε το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν θα 
στερηθούν τα οφέλη των ενωσιακών κονδυλίων λόγω των ενεργειών των κυβερνήσεών 
τους, και ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αυτών των κρατών μελών δεν θα 
τιμωρούνται όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου· αναμένει, 

29 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.



RR\1260706EL.docx 21/41 PE731.571v02-00

EL

επομένως, από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις πτυχές του κράτους δικαίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και εφαρμογής των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής·

39. καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν τολμηρές στρατηγικές για την απελευθέρωση 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην πράσινη, την ψηφιακή και τη δημογραφική 
μετάβαση, προκειμένου να αναδιαρθρωθεί με θετικό για την κοινωνία τρόπο το 
μοντέλο κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που εφαρμόζουν·

40. ενθαρρύνει τη μείωση του αριθμού των ενδιάμεσων φορέων που συμμετέχουν στη 
διαχείριση και τον έλεγχο των ταμείων συνοχής, με την ενίσχυση του συντονισμού και 
των αρμοδιοτήτων των ενδιάμεσων φορέων κρίσιμου μεγέθους και με τον εντοπισμό 
υπηρεσιών μίας στάσης για τους δικαιούχους, εφόσον είναι δυνατόν· 

41. τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που να εγγυάται τη νομική 
σταθερότητα χάρη σε απλούς, σαφείς και προβλέψιμους κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη 
διαχείριση και τον λογιστικό έλεγχο· ζητεί να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο 
η αναδρομική εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων· προτείνει να δρομολογηθεί 
διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το ανώτατο όριο του συνολικού ποσοστού 
σφάλματος για κάθε έτος, κάτω από το οποίο θεωρείται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά 
το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος, και την ικανότητα της 
διαχειριστικής αρχής να συμμορφώνεται με την εν λόγω διάταξη του κανονισμού χωρίς 
να τιμωρεί τους δικαιούχους· είναι της άποψης ότι το όριο αυτό θα πρέπει να αυξηθεί 
σε 5 %·

42. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών φαίνεται να 
έχουν χάσει σταδιακά έδαφος στο αφήγημα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον μετριασμό 
των συνεπειών της κρίσης, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τις πιθανότητες επίτευξής τους 
έως το 2030· ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη ένθερμη δέσμευση να συμβάλουν τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΒΑ σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, π.χ. όσον αφορά την κυκλική οικονομία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι πτυχές της ισότητας και της ένταξης θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο 
στην περιφερειακή ανάπτυξη· υπενθυμίζει τη σημασία να ενσωματωθεί η διάσταση του 
φύλου στην πολιτική συνοχής, και επισημαίνει τον ειδικό ρόλο των γυναικών, ιδίως σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνία των πολιτών και στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά, ταυτόχρονα, 
έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
καθώς και στην ίση αμοιβή, και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η παιδική 
φροντίδα· 

43. υποστηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται κατά την περίοδο 2021-
2027 για τη νέα πολιτική συνοχής, η οποία, σύμφωνα με την έντονη εστίαση σε 
έξυπνες, πράσινες και κοινωνικές δράσεις, θα ενισχύσει επαρκώς την εμπιστοσύνη σε 
νέα καινοτόμα έργα· ζητεί ισχυρό συντονισμό μεταξύ των κονδυλίων αυτών και των 
προγραμμάτων και δράσεων του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus· 

44. τονίζει ότι οι επενδύσεις στους ανθρώπους είναι καίριες για να τους βοηθήσουν να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους και να 
τονώσουν την καινοτομία, στην οποία θα μπορούσε βεβαίως να συμβάλει ο 
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εθελοντισμός· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ή να δημιουργηθεί ποιοτική, καλά 
αμειβόμενη απασχόληση προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να ενθαρρυνθεί 
η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο·

45. τονίζει τη σημασία να τηρείται η αρχή της εταιρικής σχέσης στο σύνολο του 
προγραμματισμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ και να καθιερωθεί στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, των ΜΚΟ και άλλων συμφεροντούχων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι πιο δραστήρια στην προστασία των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής από απειλές 
οι οποίες προκύπτουν λόγω των πιέσεων που ασκούνται στη δημοκρατία και στις αξίες 
της σε ορισμένα κράτη μέλη·

46. υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος του Brexit συνέβαλε στη διατάραξη της οικονομίας, της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, των ερευνητικών οικοσυστημάτων, και των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις περιφέρειες της ΕΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους να συνεχίσουν να στηρίζουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που 
πλήττονται λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· θεωρεί ότι ο 
προβληματισμός σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2027 απαιτεί να συνεχίσουν 
να εξετάζονται οι μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του Brexit 
στις περιφέρειες της ΕΕ· καλεί ακόμη την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα Interreg·

47. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 175 ΣΛΕΕ προβλέπει να υποβάλλει η Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής ανά τριετία· θεωρεί ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος της κρίσης 
COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να αξιολογηθεί λεπτομερώς 
στην 9η έκθεση συνοχής έως τον Μάιο του 2025 το αργότερο·

48. ζητεί καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ώστε να καταστούν δυνατές οι 
επενδύσεις στην τοπική ενεργειακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής 
απόδοσης, της αποκεντρωμένης διανομής ενέργειας και της έντονης εστίασης στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να στηρίξει η 
πολιτική συνοχής την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση, προκειμένου να 
εξοικονομηθούν πόροι και να εξασφαλιστεί στέγαση για όλους· επισημαίνει ακόμη την 
ανάγκη να διατηρηθούν και να αναδιαμορφωθούν τα ιστορικά και 
κοινωνικοοικονομικά σημαντικά κτίρια·

49. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο οι δημόσιες δαπάνες για την πολιτική 
συνοχής από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στο πλαίσιο των 
ΕΔΕΤ να μην θεωρούνται εθνικές ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες, όπως ορίζονται 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδίως εάν δεν αποκλίνουν από την 
επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

50. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
με τις πολιτικές της ΕΕ, ώστε τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, τα οποία πρέπει 
να τηρούν όλους τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, να μην τίθενται σε 
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες πολιτικές της ΕΕ που εξαιρούνται από αυτούς· 
ζητεί ακόμη να καθιερωθεί, εφόσον είναι δυνατόν, τεκμήριο συμμόρφωσης με το 
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καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις όλες 
οι επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ και να αποφεύγεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός·

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για 
την ενίσχυση της επικοινωνίας και της προβολής, με τη βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις στρατηγικής σημασίας και τις επικείμενες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας της νέας βάσης 
δεδομένων Kohesio, και ζητεί να καταστεί διαθέσιμος ο ιστότοπος σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι η Kohesio θα πρέπει να παρέχει 
δεδομένα για όλα τα έργα συνοχής και τα εδαφικά έργα, συμπεριλαμβανομένων όσων 
σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ και του προγράμματος LEADER, και να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
αναζητούν έργα που σχετίζονται με τους θεματικούς τους τομείς, με στόχο τη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την προώθηση 
έργων αριστείας· 

52. τονίζει ότι άλλες πολιτικές της ΕΕ μπορούν να υπονομεύσουν τη συνοχή· επικροτεί, 
επομένως, την άποψη της Επιτροπής ότι οι οριζόντιες πολιτικές θα πρέπει να 
ενσωματώνουν την περιφερειακή θωράκιση, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
επίσης τον αντίκτυπο που έχουν άλλες πολιτικές στην αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής συνοχής·

53. επισημαίνει ότι οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής, όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες 
ενωσιακές δαπάνες, ενδέχεται να υπόκεινται σε παράτυπες δραστηριότητες που 
συνδέονται με διαφθορά και απάτη· ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση 
των σχετικών οργανισμών και φορέων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να μπορούν να διενεργούν 
ορθά έρευνες και να ανακτούν κονδύλια που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης· 
καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση ώστε να αποτρέπει 
τυχόν καταχρήσεις ενωσιακών κονδυλίων και παραβιάσεις του κράτους δικαίου, και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προτού 
εγκρίνει συμφωνίες εταιρικής σχέσης και προγράμματα της πολιτικής συνοχής· 

54. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση REPowerEU της Επιτροπής 
περιλαμβάνει αυξημένες δυνατότητες για τη μεταφορά κονδυλίων του προϋπολογισμού 
από την πολιτική συνοχής στον ΜΑΑ· υπογραμμίζει ότι πάνω από 100 δισεκατομμύρια 
EUR σε πόρους της πολιτικής συνοχής θα επενδυθούν στην ενεργειακή μετάβαση, την 
απανθρακοποίηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030· ζητεί, επομένως, 
να επιταχυνθεί η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

55. παρατηρεί την ανάγκη να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο σε 
επίπεδο ΕΕ το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων 
και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων, όπως καθορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος (COM(2021)0689)·

56. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών, και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών 
μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή δημοσίευσε την όγδοη έκθεση για τη συνοχή στις 9 Φεβρουαρίου 2022, λίγους 
μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 
χρηματοδότησης 2021-2027. Στο ιδιαίτερο αυτό πλαίσιο, η εισηγήτρια προσπάθησε να 
αντλήσει διδάγματα από την έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή και, μαζί με τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τις διαπραγματεύσεις για τον ΚΚΔ, να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για 
τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η πολιτική συνοχής μπορεί να καθησυχάσει τους 
Ευρωπαίους με τρεις τρόπους: πρώτον, προσφέροντάς τους μια θετική οικονομική προοπτική 
για την περιφέρειά τους· δεύτερον, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με την 
ποιότητα ζωής τους, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την κοινωνική τους ένταξη· και τρίτον, 
εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή των δαπανών και των οφελών που συνεπάγεται η 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Αντλώντας διδάγματα από τις διαπραγματεύσεις για την τελευταία περίοδο χρηματοδότησης, 
η εισηγήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φαίνεται απίθανο να ξεκινήσουν εγκαίρως τα 
προγράμματα, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ πάντοτε καθυστερούν τις 
διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και την έναρξη των 
προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια —προσπαθώντας να βρει λύση στο 
πρόβλημα αυτό— προτείνει έναν ενιαίο ΚΚΔ με δύο χωριστά τμήματα: ένα που να αφορά τις 
πολιτικές πτυχές και ένα που να αφορά δημοσιονομικά θέματα. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι έτσι 
οι περιφέρειες θα είναι σε θέση να βασιστούν στα αποτελέσματα των πολιτικών 
διαπραγματεύσεων νωρίτερα και να αρχίσουν ήδη να καταρτίζουν τα προγράμματά τους.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, τα επόμενα 30 έτη, η ανάπτυξη της ΕΕ θα καθοδηγείται από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, χάρη στις οποίες θα προκύψουν νέες ευκαιρίες, 
αλλά θα χρειαστούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες 
περιφερειακές ανισότητες. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η εισηγήτρια εκφράζει 
την άποψη ότι απαιτείται στήριξη από ένα νέο «ΤΔΜ ΙΙ», ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες 
να μεταβούν στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να αποφευχθούν νέες 
περιφερειακές ανισότητες. Ο προϋπολογισμός αυτού του «ΤΔΜ ΙΙ» θα πρέπει να είναι 
πρόσθετος των υφιστάμενων ταμείων συνοχής, ενώ το ΤΔΜ ΙΙ θα πρέπει να ενσωματώνεται 
πλήρως στον ΚΚΔ και στην αρχή της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να στηρίζει τις 
περιφέρειες με υψηλές κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 και τους βιομηχανικούς κλάδους που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, όπως η χαλυβουργία ή η βιομηχανία αλουμινίου. Οι 
περιφέρειες (σε επίπεδο NUTS 3) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο «ΤΔΜ ΙΙ» ανεξάρτητα 
από την κατηγορία τους.

Προκειμένου να απλουστευθεί περαιτέρω η πολιτική συνοχής, και με την γνώμονα τη 
σύσταση ενός νέου «ΤΔΜ ΙΙ», το οποίο θα καλύπτει τις περισσότερες περιφέρειες 
μετάβασης, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της κατάργησης των περιφερειών μετάβασης και της 
ύπαρξης λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 
μόνο. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έως και 90 % σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν συγχρηματοδότηση ύψους 85 % 
και οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ άνω του 90 % θα 
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πρέπει να λαμβάνουν συγχρηματοδότηση ύψους 70 %.

Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με στόχο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ κλιματικά 
ουδέτερη έως το 2050. Τούτο θα απαιτήσει την ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, περισσότερες επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών συνεχίζονται στην ΕΕ σε όλα τα χερσαία οικοσυστήματα, τα οικοσυστήματα 
γλυκών υδάτων και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-
2027, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα συνεισφέρουν με το 30 % και το 37 % αντίστοιχα 
της συνεισφοράς της Ένωσης στις υποστηριζόμενες δαπάνες με σκοπό να επιτευχθούν οι 
στόχοι για το κλίμα που έχουν καθοριστεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πράγμα που έχει επικριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι μόνο. Για τον λόγο αυτόν, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό 
συμβάλλει η πολιτική συνοχής στον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει τεράστια σημασία να υπάρξει 
διαφοροποίηση εν προκειμένω κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, δεδομένου ότι η 
πολιτική συνοχής αποτελεί μέσο της Ένωσης ικανό να κατευθύνει τις περιφέρειες στην 
πορεία τους προς το μέλλον.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, σε ορισμένα κράτη μέλη ασκούνται αυξημένες 
πιέσεις στη δημοκρατία και τις αξίες της. Τα εδαφικά μέσα για τη συμμετοχή των τοπικών 
φορέων σε πόλεις, κωμοπόλεις, αγροτικές περιοχές, παράκτιες περιοχές και νησιά, καθώς και 
η αρχή της εταιρικής σχέσης στην πολιτική συνοχής, μπορούν να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται η δημοκρατία ενισχύοντας τον ενστερνισμό των 
ευρωπαϊκών πολιτικών. Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε αυτά τα 
κράτη μέλη.

Το μερίδιο της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας στην απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ μειώθηκε από 21 % σε 11,5 % μεταξύ 2000 και 2018, όπως επισήμανε η 
Επιτροπή στο μακροπρόθεσμο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και στην έκθεσή 
της σχετικά με δέσμη εργαλείων για τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς λήψης 
αποφάσεων. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το ΕΓΤΑΑ πρέπει να επενδύσει 
περισσότερο στις ανάγκες των κατοίκων των αγροτικών περιοχών που δεν εργάζονται στους 
τομείς αυτούς και αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η απερήμωση της υπαίθρου, η παρακμή 
των κοινοτήτων που βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων, η ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης ή η έλλειψη ευρυζωνικών υποδομών. Για να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι θα ήταν επωφελές να υπαχθεί το ΕΓΤΑΑ στις γενικές 
ρυθμίσεις του ΚΚΔ.

Η έκθεση της Επιτροπής εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις περιφέρειες όπου παρατηρείται 
το φαινόμενο της «παγίδας του μεσαίου εισοδήματος». Για να μη έρθουν αντιμέτωπες με 
αναπτυξιακή παγίδα στο μέλλον, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να 
ενισχύσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και 
καινοτομία, και να βελτιώσουν την ποιότητα των θεσμικών φορέων τους. Υπό το φως των 
πορισμάτων αυτών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσδιορίσει η 
Επιτροπή τις περιφέρειες αυτές και να τους διαθέσει υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης από 
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το ΕΚΤ+ για την εκπαίδευση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ: 8η έκθεση για τη 
συνοχή
(2022/2032(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Karlo Ressler
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει τον καίριο ρόλο της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες ανισότητες, τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και 
την άνιση δημογραφική μείωση, με πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να 
υστερούν και να παγιδεύονται σε μια «παγίδα ανάπτυξης» στον απόηχο της πανδημίας 
COVID-19· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συνεχίσει να 
διαδραματίζει τον σημερινό της ρόλο ως μοχλός επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας με ισχυρή χρηματοδότηση·

2. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση των γενικών 
στόχων και σκοπών πολιτικής της ΕΕ, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, της συμφωνίας του Παρισιού και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται με οριζόντιες αρχές, όπως 
ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»·

3. τονίζει την ανάγκη η πολιτική συνοχής να στηρίξει περαιτέρω την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει δυσανάλογα τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, κυρίως εκείνες που βρίσκονται στο νότιο και ανατολικό τμήμα της 
Ευρώπης, καθώς και μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, ιδίως όσον αφορά την 
ενεργειακή φτώχεια, την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη υποδομών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα 
το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων· 

4. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, στον τομέα της συνοχής, στις περιφέρειες με χαμηλή 
ανάπτυξη και στις φτωχότερες περιφέρειες, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
την πρωτοβουλία Catching-Up· τονίζει την ανάγκη για εδαφική θωράκιση και 
εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, και προσβλέπει 
στην επικείμενη δημοσίευση ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για το θέμα αυτό·
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5. εκφράζει την ανησυχία της για τον αντίκτυπο της πανδημίας και του πολέμου στην 
Ουκρανία στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, την κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση των κρατών μελών και τις αναπτυξιακές προοπτικές των τοπικών και 
περιφερειακών φορέων, επισημαίνει ότι η τρέχουσα εισροή Ουκρανών προσφύγων 
πλήττει δυσανάλογα τα γειτονικά με την Ουκρανία κράτη μέλη, γεγονός που ενέχει τον 
κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία 
στην υλοποίηση των έργων και να προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές για τη 
διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής, εξετάζοντας μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, το 
ενδεχόμενο παράτασης για την υλοποίηση των έργων που έχουν επηρεαστεί· 

6. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό 392 δισ. EUR μεταξύ 2021 και 
2027, παραμένει το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ και σημειώνει ότι το μερίδιό της 
στις δημόσιες επενδύσεις στα κράτη μέλη αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2014-
2020, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εθνικών δημόσιων επενδύσεων λόγω της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, που επηρέασαν ιδιαίτερα τις φτωχότερες 
περιοχές· τονίζει τη σημασία του κανόνα της προσθετικότητας·

7. τονίζει ότι, ενώ τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στην αποδέσμευση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει 
να είναι συμπληρωματικά ως προς τις άμεσες επιχορηγήσεις και ενισχύσεις· πιστεύει 
ότι πρέπει να δοθεί άμεση πρόσβαση στις περιφερειακές και τοπικές αρχές στα ταμεία 
συνοχής·

8. τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών έργων και επενδύσεων και παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναπτύξει ευκαιρίες χρηματοδότησης για την προσέγγιση φορέων από 
διαφορετικές περιφέρειες (μέσω του Interreg)· 

9. επισημαίνει ότι οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής, όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες 
δαπάνες της ΕΕ, ενδέχεται να υπόκεινται σε παράτυπες δραστηριότητες που συνδέονται 
με διαφθορά και απάτη· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των σχετικών 
οργανισμών και φορέων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να μπορούν να διεξάγουν σωστά έρευνες 
και να ανακτούν κονδύλια που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση για να αποτρέψει κάθε 
κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και παραβιάσεις του κράτους δικαίου, και να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πριν από 
την έγκριση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής· 

10. εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εθνικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη την εσωτερική εδαφική συνοχή κατά την 
κατάρτιση και την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 
έγκριση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων· τονίζει ότι η 
παρατεταμένη υστέρηση εκτέλεσης των κονδυλίων συνοχής θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ασυνήθιστη καθυστέρηση πληρωμών στο δεύτερο μέρος του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ασκώντας πρόσθετη πίεση στις πληρωμές και στα 
υπόλοιπα προς εκκαθάριση (RAL) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το 
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ΠΔΠ μετά το 2027·

11. υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης εκτέλεσης το 2021, τα κράτη 
μέλη δεν έχουν δεσμεύσει 46,4 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του τομέα 2α του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
κίνδυνο υποαπορρόφησης και, κατά περίπτωση, να προτείνει τις αναγκαίες 
προσαρμογές για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 
2021-2027· ζητεί περαιτέρω απλούστευση και ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, ιδίως για έργα που έχουν πληγεί σοβαρά 
από τον πόλεμο ή την πανδημία· 

12. εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη πραγματικής εφαρμογής της αρχής της εταιρικής 
σχέσης και θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οι 
πολίτες, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται καλύτερα στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και χρηματοδότησης· υπενθυμίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί στο 
μέτρο του δυνατού ο διοικητικός φόρτος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· 

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο χρονικά περιορισμένος χαρακτήρας του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ώθησε τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την 
ταχύτητα υλοποίησης της πολιτικής συνοχής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν 
συμπληρωματικότητες και συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής, του ΜΑΑ και 
άλλων μέσων πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί ο μέγιστος αντίκτυπος·

14. υπογραμμίζει ότι η τεχνική βοήθεια παραμένει ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση των 
ταμείων συνοχής· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει και να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την προετοιμασία και την έγκριση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ιδίως στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με την Ουκρανία, να αυξήσει την παρουσία της επιτόπου και να δώσει 
προτεραιότητα στην τεχνική βοήθεια σε περιπτώσεις όπου η υλοποίηση των έργων έχει 
καθυστερήσει·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευελιξία που εισήγαγαν οι προτάσεις για τη 
δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) προκειμένου να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα 
με το μοντέλο των Πρωτοβουλιών Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, 
των CRII και CRII+· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής πρέπει πρωτίστως να εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής 
της και να μην αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη των ελλείψεων όσον 
αφορά τη δημοσιονομική ευελιξία ή τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ·

16. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει επειγόντως επαρκή 
χρηματοδότηση και τη διοχέτευση συνδρομής στις αρμόδιες αρχές και τις ΜΚΟ που 
ασχολούνται με τους Ουκρανούς πρόσφυγες στα κράτη μέλη της ΕΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα κράτη μέλη που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ροής προσφύγων, 
όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία· τονίζει ότι θα πρέπει πάντα να 



PE731.571v02-00 30/41 RR\1260706EL.docx

EL

εφαρμόζεται ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% για τη στήριξη των φορέων και 
των οικογενειών υποδοχής, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά 
που φιλοξενούν τους πρόσφυγες·

17. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση REPowerEU της Επιτροπής 
περιλαμβάνει αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού στον 
ΜΑΑ από την πολιτική συνοχής· υπογραμμίζει ότι πάνω από 100 δισεκατομμύρια EUR 
από πόρους της πολιτικής συνοχής θα επενδυθούν στην ενεργειακή μετάβαση, την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 
2030· ζητά, συνεπώς, την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ: 8η έκθεση για τη 
συνοχή
(2022/2032(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dacian Cioloş

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι ο γεωργικός και κτηνοτροφικός τομέας μαστίζεται από πολυάριθμες 
κρίσεις, όπως η κλιματική κρίση, οι εμπορικοί πόλεμοι, οι επιπτώσεις της πανδημίας ή 
ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία με τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, των 
πρώτων υλών και των εισροών, μεταξύ άλλων· επισημαίνει, επιπλέον, ότι διάφορες 
κρίσεις θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις για την πολιτική συνοχής και την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, καθώς αποσταθεροποιούν τον γεωργικό τομέα, μειώνουν την επισιτιστική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, καθώς και τη γεωργική παραγωγή της Ένωσης και τον 
εφοδιασμό τρίτων χωρών με τρόφιμα, και αυξάνουν τον κίνδυνο εκτεταμένου 
στασιμοπληθωρισμού, που θα αναδείξει και θα αυξήσει τις αντιληπτές ανισότητες όσον 
αφορά τον πλούτο μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ, ιδίως των 
αγροτικών περιοχών, οι οποίες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο απώλειας θέσεων 
εργασίας και φτώχειας· τονίζει ότι όλες αυτές οι κρίσεις επηρεάζουν την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών και, ως εκ τούτου, την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις που θα είναι 
άμεσες και προσαρμοσμένες στις επείγουσες ανάγκες και στις μελλοντικές απειλές, με 
αξιοποίηση των μέσων που παρέχονται στο πλαίσιο τόσο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ) όσο και της πολιτικής συνοχής·

2. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν και έχουν διαδραματίσει οι γεωργοί 
και ο αγροδιατροφικός τομέας, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και 
παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν εκτεταμένες αυξήσεις του κόστους των εισροών και 
εφοδιαστικές δυσκολίες, στη διασφάλιση της συνέχισης της πρόσβασης σε ποιοτικά και 
οικονομικά προσιτά τρόφιμα, ιδίως όσον αφορά τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και 
τα τοπικά παραγόμενα τρόφιμα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ο 
τοπικός εφοδιασμός έτσι ώστε να καταστεί μόνιμος, καθώς διασφαλίζει την αύξηση του 
εισοδήματος των γεωργών και επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικά προϊόντα·
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3. υπενθυμίζει ότι η οικολογική μετάβαση στην παραγωγή τροφίμων θα μπορούσε να 
είναι μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση για τους πρωτογενείς παραγωγούς, το 
περιβάλλον, και την κοινωνία συνολικά· επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, και ιδίως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», μπορούν 
να αποτελέσουν εργαλεία για μια πιο εναρμονισμένη, συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη 
στην ΕΕ·

4. επικροτεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, οι οποίοι βοήθησαν τους αγρότες μας σε τομείς της γεωργίας με υψηλή 
ένταση εργασίας·

5. τονίζει ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19 , οι αγροτικές περιοχές έχουν γίνει πιο 
ελκυστικές για τους κατοίκους άλλων περιοχών, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις 
για την αντιστροφή ορισμένων αρνητικών τάσεων στις αγροτικές περιοχές· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να εστιάσουν περισσότερο την προσοχή και τους πόρους 
στην ανάπτυξη αυτών των περιφερειών, ιδίως σε τομείς όπως η δημιουργία ψηφιακών 
υποδομών σε περιφέρειες όπου το επίπεδο διείσδυσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ·

6. επισημαίνει την ανάγκη για αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή σε επίπεδο 
ΕΕ του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού και 
της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό (COM(2021)0689)·

7. τονίζει τη σημασία που έχουν η αύξηση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού 
συστήματος της Ένωσης και ο εξοπλισμός του με τα απαραίτητα εργαλεία και την 
απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση νέων κρίσεων, όπως η επίθεση της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, μέσω επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, στην τεχνική 
συνδρομή προς τους γεωργούς για την πρόσβαση σε διάφορους τύπους 
χρηματοδότησης της ψηφιοποίησης, στις εκστρατείες προώθησης για την ανάπτυξη του 
βιολογικού τομέα και στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και εδαφικά συνδεδεμένη 
γεωργία· υπενθυμίζει την πρωταρχική ανάγκη να διασφαλιστούν η επισιτιστική 
ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις ευάλωτες 
τρίτες χώρες, και την ευθύνη της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών που εξαρτώνται από τις 
εισαγωγές τροφίμων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πλήρης αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών δυνατοτήτων βιώσιμης γεωργικής παραγωγής αποτελεί εκ των ων ουκ 
άνευ όρο για την επισιτιστική ασφάλεια της ηπείρου μας·

8. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές περιβαλλοντικές στρατηγικές 
προσφέρουν ευκαιρίες στήριξης των βιώσιμων επενδύσεων των αγροτών και των 
διαχειριστών δασών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ιδίως για την 
πρόληψη των πλημμυρών, της ξηρασίας και των πυρκαγιών· προτείνει να 
επισημανθούν αυτές οι ευκαιρίες στο μέλλον, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη 
μέλη και οι περιφερειακές αρχές να τις αξιοποιούν πλήρως·

9. υπενθυμίζει τον θετικό αντίκτυπο που είχε η ΚΓΠ στις ευρωπαϊκές περιφέρειες τα 
τελευταία 60 χρόνια, ιδίως όσον αφορά τον μετριασμό των δημογραφικών τάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα, τον συντονισμό, την 
ευελιξία, τη συνοχή και να υιοθετήσει μια εγκάρσια προσέγγιση σε όλες τις ευρωπαϊκές 
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πολιτικές για την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, να δώσει προτεραιότητα στην 
επιτάχυνση των συνεργειών και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για την 
πολιτική συνοχής και τη γεωργική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των έργων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
διασφαλίζοντας τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή στην αγροτική 
ανάπτυξη, τη γεωργική βιωσιμότητα και την εδαφική συνοχή· τονίζει την ανάγκη 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών, 
καθώς και άρσης των διοικητικών φραγμών κατά την εφαρμογή, έτσι ώστε οι 
περιφέρειες και τα εδάφη να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα·

10. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η αγροτική ανάπτυξη στις 
νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις·

11. τονίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής για τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30 % του πληθυσμού και πάνω από το 80 % του εδάφους 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές μας περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της 
παραγωγής τροφίμων μας και αποτελούν πλούτο για την ήπειρό μας· τονίζει τον ρόλο 
που θα πρέπει να διαδραματίζει ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της 
ΕΕ στην προώθηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, με τη θέσπιση 
ευέλικτου πλαισίου συνεργασίας, βασιζόμενου στη συνεχή συνδρομή προς τους 
γεωργούς, μεταξύ αρχών και ενδιαφερόμενων μερών και με την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο αγροτικό σχέδιο δράσης· τονίζει τη σημασία της 
αρχής της εταιρικής σχέσης και της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών 
φορέων στον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της αγροτικής 
ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής· τονίζει την ανάγκη να τεθούν στόχοι 
ευθυγραμμισμένοι και συγκρίσιμοι μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της ΚΓΠ· τονίζει 
ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

12. σημειώνει ότι η μείωση του πληθυσμού έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, ιδίως στις αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές· τονίζει ότι αυτό αυξάνει τόσο τον οικονομικό αποκλεισμό όσο και τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής για τη χρηματοδότηση των αγροτικών περιοχών·

13. υπογραμμίζει τη σημασία του γεωργικού τομέα για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και τη διασφάλιση των μέσων διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές, καθώς 
και την ανάγκη καταπολέμησης της μείωσης του πληθυσμού και της εγκατάλειψης των 
αγροτικών περιοχών, η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις απομακρυσμένες και ορεινές 
περιοχές λόγω του χαμηλού εισοδήματος και του χαμηλού δυναμικού παραγωγικότητας 
των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές· τονίζει το πρόβλημα της 
δημογραφικής γήρανσης στην Ένωση, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινωθεί τα 
επόμενα χρόνια· τονίζει τη σημασία της προώθησης μέτρων που αποσκοπούν στη 
σταθεροποίηση των επιπέδων του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές μέσω 
στοχευμένων πολιτικών και της διάθεσης των αναγκαίων κονδυλίων, με τη δημιουργία 
και τη διευκόλυνση συνθηκών που ευνοούν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και την προσέλκυση νέων κατοίκων και νέων στις αγροτικές περιοχές, καθώς και με 
την προώθηση της απασχόλησης των νέων στον γεωργικό τομέα, με τη μείωση των 
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μισθολογικών διαφορών μεταξύ της γεωργίας και άλλων τομέων, με την εξεύρεση 
λύσεων για την εξασφάλιση εισοδηματικής αποζημίωσης για τους γεωργούς σύμφωνα 
με την επιτάχυνση της αύξησης των τιμών, με την αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με τη βελτίωση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας μέσω δικτύων υψηλής χωρητικότητας στις αγροτικές περιοχές, με την 
αύξηση της χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας, και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων σε υποδομές και ιδίως στην υγεία, τις σχολικές και οδικές υποδομές και τις 
υπηρεσίες·

14. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι επενδύσεις στην ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση, και στην καινοτομία και στην κατάρτιση σε αγροτικές δεξιότητες, 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, και να 
βελτιωθούν η απήχηση και ο δυναμισμός των αγροτικών περιοχών συνολικά· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, επί του παρόντος, μόνο ένα στα έξι άτομα στις 
αγροτικές περιοχές της Ένωσης έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής 
ταχύτητας· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς ένα ψηφιακό και εκσυγχρονισμένο 
γεωργικό μοντέλο δεν θα είναι δυνατή χωρίς τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών της Ένωσης· τονίζει τον ρόλο των τοπικών αρχών, των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όσον 
αφορά την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη προετοιμασία των 
κατοίκων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τις 
τοπικές αρχές, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να λάβουν περισσότερο υπόψη 
τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· 
σημειώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι άνισος· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι βασικές ψηφιακές ικανότητες της ΕΕ·

15. σημειώνει ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε πράσινες μεταφορές και υπηρεσίες σε 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού του πληθυσμού στις περιφέρειες· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία των αγροτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών, δεδομένης της ποικιλομορφίας τους, και να αναπτύξουν το 
δυναμικό τους τονώνοντας τις επενδύσεις στην τοπική οικονομία, προωθώντας την 
επιχειρηματικότητα και βελτιώνοντας τις υποδομές τους·

16. σημειώνει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό από την απασχόληση στη γεωργία και, ως εκ τούτου, υφίστανται μεγαλύτερο 
αρνητικό αντίκτυπο από την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας που απαιτεί λιγότερο εργατικό δυναμικό· ζητεί, συνεπώς, να διερευνηθούν 
νέες ευκαιρίες για τη διατήρηση των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές, όπως η ανάπτυξη 
του αγροτουρισμού·

17. σημειώνει ότι η εγκατάλειψη της γης μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιοποικιλότητα, καθώς οι γεωργικές πρακτικές διατηρούν ενδιαιτήματα και 
χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής βιοποικιλότητας·

18. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα LEADER στις 
αγροτικές περιοχές, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση στρατηγικών, στη λήψη αποφάσεων και στην κατανομή των πόρων για την 
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ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών τους· σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες των 
κοινοτήτων και των πολιτών μπορούν να παράσχουν ουσιαστική στήριξη στην τοπική 
οικονομία και την κοινωνική συνοχή, την οικολογική μετάβαση, καθώς και τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· σημειώνει, επιπλέον, 
ότι οι ομάδες τοπικής δράσης και το πρόγραμμα LEADER μπορούν να αποτελέσουν 
βασικά εργαλεία για την επίτευξή των ανωτέρω προτεραιοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν το πρόγραμμα LEADER, ιδίως τον προϋπολογισμό του, και να 
διασφαλίσουν ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι του θα φτάσουν στα έργα επιτόπου·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη μελέτη και προσαρμογή στις επιπτώσεις που 
έχει η κλιματική αλλαγή στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδίως στον γεωργικό τομέα, 
δεδομένου ότι αυτό συνιστά σημαντική απειλή για το μέλλον των περιφερειών αυτών·

20. τονίζει ότι τα ζητήματα της ισότητας και της ένταξης διαδραματίζουν ακόμη πιο 
κεντρικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη· υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της 
νεολαίας στην πολιτική συνοχής·

21. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του 
πολέμου στην Ουκρανία και καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τους πρόσθετους πόρους 
που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών συνοχής στις εν λόγω χώρες, με 
έμφαση στην ευελιξία των μεταφορών ποσών μεταξύ των διαφόρων Ταμείων αν τα 
κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί·

22. επισημαίνει ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από τα αναπτυξιακά χάσματα 
μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ· επισημαίνει την επιτακτική 
ανάγκη να παρασχεθεί στις γυναίκες επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης νομικής και πολιτικής στήριξης, που θα 
κατατείνει σε μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες, καθώς 
και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να δημιουργηθούν 
περισσότερες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

23. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα ευελιξίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά των μη δαπανηθέντων κονδυλίων της ΕΕ και 
η διοχέτευσή τους σε διάφορους γεωργικούς τομείς, ιδίως με σκοπό την ανάπτυξη του 
τομέα της μεταποίησης των πρώτων υλών και την ενίσχυση των βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού και του εμπορίου των τροφίμων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο·

24. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, προβλέπει ότι δίνεται 
προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει, ωστόσο, ότι η κατανομή των 
κονδυλίων συνοχής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις αγροτικές περιοχές και τις ειδικές 
ανάγκες τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
σαφούς μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του μεριδίου της χρηματοδότησης της 
συνοχής που θα πρέπει να διατίθεται στις αγροτικές περιοχές·

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προσφορά θέσεων εργασίας που μπορούν να 
καλυφθούν από Ουκρανούς πρόσφυγες και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
επειγόντως αναγκαίες πολιτικές και μέτρα για τον σκοπό αυτό.
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