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B8-0171/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηον ρόλο ηων ηοπικών και 

περιθερειακών αρχών ζηο πλαίζιο ηων Ευρωπαϊκών Διαρθρωηικών και Επενδυηικών 

Ταμείων (ΕΔΕΤ) 

(2015/3013(RSP)) 

Τν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππόςε ηα άξζξα 174-178 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνύ θνηλώλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ην Δπξσπατθό Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθό Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ (εθεμήο «ν 

θαλνληζκόο πεξί θνηλώλ δηαηάμεσλ» (ΚΚΓ))
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθό Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθώλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηόρν 

«Δπελδύζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ, ηεο 9εο 

Ινπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηηο ζπκθσλίεο 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Δπελδύζεηο ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε – Μεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ 

Δπξσπατθώλ Γηαξζξσηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Τακείσλ» (COM(2015)0639), 

– έρνληαο ππόςε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Πεξηθεξεηώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ εξώηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθώλ Γηαξζξσηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ 

Τακείσλ (ΔΓΔΤ) (O-000012/2016 – B8-0105/2016), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνύ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ θαηά ηελ πεξίνδν 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 320. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 289. 
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πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020 εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην βαζηθό επελδπηηθό κέζν γηα 

ηελ θάιπςε όισλ ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ΔΔ θαη πξνζθέξεη κία δπλαηόηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο βηώζηκεο αλάπηπμεο από ηε βάζε, πνπ ζα ζηεξίδεη ηε 

δεκηνπξγία απαζρόιεζεο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ θαη 

πξνζθέξνληαο αιιειεγγύε θαη εληζρπκέλε αλάπηπμε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πξννξηζκόο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο είλαη επίζεο λα κεησζνύλ, 

όπσο πξνβιέπεηαη ζηε ΣΛΔΔ, νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη εδαθηθέο αληζόηεηεο 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ ηνπο κέζσ κίαο ζηξαηεγηθήο 

ρσξίο απνθιεηζκνύο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα πξώηε θνξά (πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020) 

δεκηνπξγήζεθε ζπλεθηηθό πιαίζην, ν θαλνληζκόο πεξί θνηλώλ δηαηάμεσλ (ΚΚΓ), ν 

νπνίνο ζεζπίδεη θνηλνύο θαλόλεο θαη γηα ηα πέληε Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη 

Δπελδπηηθά Τακεία (ΔΓΔΤ): ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), 

ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (ΔΚΤ), ην Τακείν Σπλνρήο (ΤΣ), ην Δπξσπατθό 

Γεσξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) θαη ην Δπξσπατθό Τακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΤΘΑ)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην θνηλό ζηξαηεγηθό πιαίζην (ΚΣΠ) πνπ εηζάγεη ν ΚΚΓ 

ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληηθηύπνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλώλ θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηώλ, ζπλδπάδνληαο ηα ΔΓΔΤ κε 

άιια πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΔΔ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνύ γηα ην Δπξσπατθό Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πξνβιέπεη όηη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

ΔΤΠΑ πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηε ζηήξημε βηώζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πόιεηο, ππν-πεξηθεξεηαθνί θαη 

ηνπηθνί θνξείο κε αξκνδηόηεηα ηελ πινπνίεζε βηώζηκσλ αζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζα είλαη 

αξκόδηνη γηα θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά ηελ παξνύζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020 

επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΤΠΑ θαη ηνπ ΔΚΤ είλαη θαη ε ηνπηθή 

αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (ΤΑΠΤΚ) θαζώο θαη νη νκάδεο 

ηνπηθήο δξάζεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αξρέο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, 

όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΚΚΓ, είλαη κεηαμύ ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΔΓΔΤ· 

1. ππνγξακκίδεη ηνλ θξίζηκν ξόιν ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ζηε 

δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ελσζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ, ελώ ζα αλαγλσξίδεηαη ν 

ξόινο ελόο επξένο θάζκαηνο ζπκκεηερόλησλ από θξάηε κέιε κέρξη θνηλνηηθέο νκάδεο· 

πηζηεύεη επηπιένλ όηη ε εγγύηεηα απηώλ ησλ αξρώλ ζηνπο πνιίηεο θαη ε πνηθηινκνξθία 

δηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν είλαη πνιύηηκν ζηνηρείν γηα ηελ ΔΔ· 

2. είλαη ππέξ ησλ ζπλεξγηώλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ΔΓΔΤ θαη 

άιισλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, όπνπ νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο κπνξνύλ λα 

παίμνπλ ρξήζηκν ξόιν όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζπλνρή· ηνλίδεη σζηόζν όηη νπνηνζδήπνηε επαλαπξνγξακκαηηζκόο ησλ ΔΓΔΤ πξέπεη λα 
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γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ ΚΚΓ θαη όηη νη λέεο πξσηνβνπιίεο δελ πξέπεη λα 

αδπλαηίδνπλ ηνλ ππξήλα ησλ ΔΓΔΤ· 

3. επηζεκαίλεη ηελ αξρή ηεο εληζρπκέλεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηνλ επξσπατθό θώδηθα 

δενληνινγίαο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε, ν νπνίνο νξίδεη ηε λνκηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ θαη πξνβιέπεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ· αλαγλσξίδεη όηη, παξ’ όιν πνπ έγηλαλ δηαβνπιεύζεηο κε 

ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έθζαζε ζηελ πιήξε εηαηξηθή 

ζρέζε· πξνηξέπεη σο εθ ηνύηνπ ηα θξάηε κέιε λα ζπκκνξθσζνύλ πιήξσο κε απηέο ηηο 

απαηηήζεηο θαη λα απμήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ειιείςεσλ· 

4. ηνλίδεη όηη ε ελίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνύ δπλακηθνύ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

δηαξζξσηηθώλ αδπλακηώλ ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ είλαη θνκβηθήο 

ζεκαζίαο ηόζν γηα ηηο θάζεηο πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάησλ όζν θαη γηα ηελ επίηεπμε πςειόηεξνπ βαζκνύ απνξξόθεζεο ησλ ΔΤΔΓ· 

δεηεί επνκέλσο από ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη όηη παξέρεηαη ζηήξημε ζηε 

δεκηνπξγία δπλακηθνύ γηα ηηο ηνπηθέο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαζώο θαη ηα 

δηνηθεηηθά θαη ζεζκηθά ηνπο όξγαλα, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε παίδνπλ νπζηαζηηθό ξόιν 

ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ππεμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

θαζεθόλησλ ζε θαηώηεξεο βαζκίδεο δηνίθεζεο, θαη εηδηθόηεξα ζηηο αξρέο ησλ πόιεσλ·  

5. επηζεκαίλεη όηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ είλαη θαιό παξάδεηγκα πνιπεπίπεδεο 

δηαθπβέξλεζεο κε πξνζέγγηζε από ηε βάζε, όπνπ νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, 

θαηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Τακεία, 

επηηπγράλνπλ ηελ εμηζνξξόπεζε κεηαμύ ηνπ ελσζηαθνύ ζηόρνπ γηα κεγαιύηεξε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή θαη ηνπ εδαθηθνύ αληηθηύπνπ ησλ 

πνιηηηθώλ ηεο ΔΔ· 

6. εμαίξεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εηαίξνη είλαη νη ηνπηθέο αξρέο· ππνγξακκίδεη όηη 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πξνζέγγηζε από ηε βάζε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ γηα 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο·  

7. ζεσξεί όηη νη λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο εδαθηθέο επελδύζεηο (ΟΔΔ) θαη 

ηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (ΤΑΠΤΚ) απνηεινύλ 

βαζκηαίεο αιιαγέο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ λα ζπλδπάδνπλ 

ρξεκαηνδνηηθά θνλδύιηα θαη λα ζρεδηάδνπλ θαιά ζηνρνζεηεκέλεο ηνπηθέο 

πξσηνβνπιίεο· 

8. πηζηεύεη όηη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζηεξίδεη ηνπο ζεκειηώδεηο πνιηηηθνύο 

ζηόρνπο ηεο ΔΔ, όπσο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξόνδν θαη ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε, θαη όηη εληζρύεη ηε δεκνθξαηηθή δηάζηαζε ηεο ΔΔ θαη απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο δξάζεο· 

9. επηζεκαίλεη όηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο, όπσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, νη κεηαλαζηεπηηθέο 

ξνέο θαη ε απμεκέλε αζηηθνπνίεζε, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη θάζε πεξηθέξεηα έρεη ηηο 
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ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά· 

10. είλαη πεπεηζκέλν όηη νη αζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ απμαλόκελν ξόιν ζηνλ ζεκεξηλό θόζκν 

θαη όηη νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζσζηνύ 

πιαηζίνπ εληόο ηνπ νπνίνπ νη επξσπατθέο αζηηθέο πεξηνρέο κπνξνύλ λα 

απειεπζεξώζνπλ ην δπλακηθό ηνπο γηα αλάπηπμε· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ζηελά θαη λα ππνβάιιεη ηαθηηθά εθζέζεηο ζην 

Κνηλνβνύιην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλνληζκνύ γηα ην ΔΤΠΑ· 

12. πηζηεύεη όηη ην αζηηθό ζεκαηνιόγην ηεο ΔΔ κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη κία 

ζπλεθηηθόηεξε επίδξαζε θαη ζηήξημε γηα ηηο πόιεηο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ 

επίηεπμε θνηλώλ επξσπατθώλ θαη εζληθώλ ζηόρσλ, κε πιήξε ζεβαζκό ζηελ 

επηθνπξηθόηεηα θαη ηελ αλαινγηθόηεηα· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ Σπκθώλνπ ηνπ 

Άκζηεξληακ θαη ηεο πξνόδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ· επηζεκαίλεη σζηόζν 

όηη πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμάιεηςε θξαγκώλ θαη αζπλεπεηώλ 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ επηδξνύλ ην ίδην ζηηο αζηηθέο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα αμηνπνηεί πξνεγνύκελεο θαη ελ εμειίμεη 

πξσηνβνπιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεκόζησλ δηαβνπιεύζεσλ, γηα λα εληνπίζεη 

κέηξα πνπ εληζρύνπλ ηνλ ξόιν ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ζηε δηαρείξηζε 

θαη εθαξκνγή ησλ ΔΤΔΓ κέζσ ησλ ζπκθσληώλ εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ·  

14. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ Δπηηξνπή, ζην 

Σπκβνύιην, ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ζηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά 

θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ. 


