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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Γενικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) έχουν αποκτήσει 

μεγαλύτερη σημασία ως πλατφόρμα για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών αλλά και με τρίτες χώρες. Παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση 

αμοιβαίων προκλήσεων και την εκμετάλλευση κοινών δυνατοτήτων. Για την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020, οι ΜΠΣ έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). 

Επί του παρόντος, 19 κράτη μέλη και 8 χώρες εκτός ΕΕ συμμετέχουν σε τέσσερις 

υφιστάμενες ΜΠΣ (για τη Βαλτική, τον Δούναβη, την Αδριατική-Ιόνιο και τις Άλπεις). 

Ορισμένα κράτη μέλη συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ΜΠΣ. 

Οι ΜΠΣ καθορίζονται εντός των ορίων της αρχής των «τριών όχι»: όχι σε νέα ενωσιακά 

κεφάλαια, όχι σε νέες τυπικές ενωσιακές δομές και όχι σε νέα ενωσιακή νομοθεσία. 

Η χρηματοδοτική στήριξη διατίθεται με τη μορφή προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), τα οποία χρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τέσσερα τέτοια προγράμματα 

υποστηρίζουν την υλοποίηση των ΜΠΣ (ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρησιακού 

προγράμματος εμφανίζεται εντός παρενθέσεων): 

- Βαλτική Θάλασσα (333 414 456 EUR) 

- Περιοχή του Δούναβη (262 989 839 EUR) 

- Αδριατική-Ιόνιο (117 918 198 EUR) 

- Χώρος των Άλπεων (139 751 456 EUR) 

Επιπλέον, οι χώρες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης 

(ταμεία ΕΔΕΤ και άλλα μέσα της ΕΕ, ΜΠΒ, ΕΜΓ, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς 

πόρους, ιδιωτικές πηγές, κ.λπ.) προκειμένου να συμβάλλουν στους κοινούς στόχους που 

ορίζουν οι ΜΠΣ.  

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή1, οι ΜΠΣ αποτελούν κάτι περισσότερο από απλή 

χρηματοδότηση καθώς «φέρνουν σε επαφή τους πολίτες διαφόρων κρατών μελών και 

βελτιώνουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης μέσω της διασυνοριακής 

συνεργασίας.»  

Οι ΜΠΣ έχουν διαφορετικές δομές διακυβέρνησης και αντιμετωπίζουν διαφορετικές 

προκλήσεις. Ορισμένα προβλήματα, σε διαφορετικό βαθμό, είναι κοινά, όπως η εξασφάλιση 

επαρκούς πολιτικής δέσμευσης και επαρκών διαθέσιμων πόρων.  

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και 

ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» 

(COM(2015)0639 final) 
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Η Επιτροπή διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση των ΜΠΣ.  

Το 2010, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, συγκρότησε μια ομάδα υψηλού 

επιπέδου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, η οποία έχει ως αποστολή «να συνδράμει 

την Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τη 

λειτουργία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών» και μια ειδική αποστολή «να 

συμβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά τον συντονισμό και την παρακολούθηση των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών»1. Τα μέλη της είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών και 

των χωρών εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στις ΜΠΣ. Στις συνεδριάσεις καλούνται επίσης να 

παρευρεθούν ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Μελλοντικές ενέργειες 

Οι συζητήσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020 είναι σε εξέλιξη και είναι πλέον 

καιρός να συζητηθεί το μέλλον των ΜΠΣ στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. 

Πρέπει να δοθεί απάντηση σε αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το μέλλον των ΜΠΣ: 

- ευθύνη και πολιτική δέσμευση – πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

συμμετέχουσες χώρες επενδύουν επαρκείς πόρους στις ΜΠΣ; 

- προσανατολισμός στα αποτελέσματα – υπάρχουν δυνατότητες να καταστούν τα 

αποτελέσματα των ΜΠΣ πιο μετρήσιμα; 

- πεδίο εφαρμογής – υπάρχουν λόγοι για να επεκταθεί η έννοια των ΜΠΣ; 

Το Συμβούλιο, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία των ΜΠΣ και επιβεβαιώνει την αρχή «των τριών 

όχι», «παραμένει ανοικτό στο να εξετάσει οποιαδήποτε κοινά συμφωνημένη και ώριμη 

πρωτοβουλία των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σε μια 

καθορισμένη γεωγραφική περιοχή με στόχο τη δημιουργία μιας νέας μακροπεριφερειακής 

στρατηγικής»2. 

Η επιτροπή REGI θα διοργανώσει εργαστήριο με εμπειρογνώμονες σχετικά με τις ΜΠΣ, 

κατά τη συνεδρίασή της στις 12 και 13 Ιουλίου 2017, προκειμένου να στηρίξει το έργο που 

σχετίζεται με την εν λόγω έκθεση εφαρμογής. Τα συμπεράσματα θα ενσωματωθούν στις 

τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. 

 

                                                 
1 Μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και άλλων παρόμοιων οντοτήτων – Ομάδα υψηλού 

επιπέδου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455 
2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=EL
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ 

(2017/2040(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 

ιδίως τον τίτλο XVIII αυτής, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 («ΚΚΔ»)1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων 

για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη 

βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων3, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2017, σχετικά με 

την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την 

υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (COM(2016)0805) και το 

συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0443), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τη 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 

(COM(2009)0248), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Η 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη» 

(COM(2010)0715), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259. 
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303. 
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(COM(2014)0357), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (COM(2015)0366), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2014, σχετικά με τη 

διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο 

«Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή 

της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την εξέλιξη των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το 

μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη στρατηγική 

για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με μια στρατηγική 

της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική 

της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων5, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τη 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό 

Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Interact, του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο 

«Προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών - πρόγραμμα και 

προοπτικές του έργου», 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, και το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης 

Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση 

εκθέσεων πρωτοβουλίας, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

                                                 
1 ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 30. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0269. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0341. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0383. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0336. 
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Τροφίμων (A8-0000/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφέρειες μπορούν να οριστούν ως περιοχές που 

περιλαμβάνουν μέρος της επικράτειας διαφορετικών χωρών ή περιφερειών τις οποίες 

συνδέουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή προκλήσεις1· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) είναι σημαντικές, 

καθώς έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν τους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία 

των πολιτών για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΠΣ παρέχουν μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, 

καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των 

διαφόρων τομέων πολιτικής· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφέρειες συμμετέχουν στην υλοποίηση 

μακροπρόθεσμων, διασυνδεδεμένων, εγκάρσιων πολιτικών ζητημάτων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΠΣ βασίζονται στην «αρχή των τριών όχι»: όχι σε νέα 

χρηματοδότηση, όχι σε νέες δομές, όχι σε νέα νομοθεσία στο πλαίσιο του υπάρχοντος 

πολιτικού πλαισίου της ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη υφιστάμενοι μηχανισμοί συνεργασίας διευκολύνουν την 

υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, ιδίως στις αρχικές φάσεις· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκδίδει μια ενιαία έκθεση για την υλοποίηση όλων 

των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ ανά διετία και η επόμενη 

έκθεση πρόκειται να υποβληθεί έως το τέλος του 2018· 

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ως πλατφόρμες για τη συνεργασία και τον συντονισμό 

1. τονίζει ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έχει αναδείξει τη σημασία των ΜΠΣ, 

καθώς έχει αυξηθεί η αλληλεξάρτηση των χωρών και απαιτούνται λύσεις για την 

αντιμετώπιση των σχετικών διασυνοριακών προβλημάτων· 

2. αναγνωρίζει ότι – σε διαφορετικό βαθμό – στοιχεία όπως η δέσμευση, η ευθύνη, οι 

πόροι και η διακυβέρνηση εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσπάθεια 

επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων· 

3. τονίζει ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές εξακολουθούν να συμβάλλουν 

σημαντικά στη διασυνοριακή, διατομεακή και πολυεπίπεδη συνεργασία στην Ευρώπη· 

4. είναι της άποψης ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε 

μακροπεριφερειακή στρατηγική ήδη από τη σύλληψή της· 

5. ενθαρρύνει τον καλύτερο συντονισμό και τις καλύτερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 

διαφόρων παραγόντων και πολιτικών σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, 

                                                 
1 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, NORDREGIO 

electronic working paper 2009:4.  
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προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των ΜΠΣ· 

6. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών· 

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΜΠΣ πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να 

προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να 

επηρεάσουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες και την ΕΕ εν γένει· τονίζει ότι ο 

συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής είναι αναγκαίος στο πλαίσιο αυτό· 

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

8. χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την έναρξη της υλοποίησης της 

στρατηγικής το 2009, ιδίως όσον αφορά τους μηχανισμούς συνεργασίας, όχι μόνο 

μεταξύ αλλά και εντός των χωρών που συμμετέχουν· 

9. υπογραμμίζει τις εναπομένουσες προκλήσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το 

περιβάλλον και τη συνδεσιμότητα· ζητεί από τις συμμετέχουσες χώρες να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της Βαλτικής Θάλασσας· 

10. σημειώνει το θετικό παράδειγμα της στρατηγικής επικοινωνίας της EUSBSR· 

επισημαίνει ότι η στήριξη για στρατηγικές επικοινωνίας θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους· 

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

11. τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της στρατηγικής στη συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχουσών χωρών· 

12. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία «Διάλογος για τη χρηματοδότηση στην περιοχή του 

Δούναβη» αποτελεί σαφές και θετικό παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν συχνά σχετικά με τη 

χρηματοδότηση έργων με διακρατική συνάφεια· 

13. τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής 

στήριξης και να αυξηθούν οι πόροι και η ικανότητα για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που απομένουν· 

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

14. υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της EUSAIR λόγω του αριθμού των δυνητικών 

και υποψήφιων συμμετεχουσών χωρών, και θεωρεί ότι αυτή η μορφή συνεργασίας 

μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρη την περιοχή· 

15. σημειώνει με ανησυχία τα συνεχιζόμενα προβλήματα όσον αφορά τους πόρους, τη 

διακυβέρνηση και την ευθύνη, τα οποία εμποδίζουν την πλήρη επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής· 

16. τονίζει ότι η περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης κατά 

τα τελευταία έτη· θεωρεί ότι η EUSAIR θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση 

αυτών των προκλήσεων· 
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Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

17. θεωρεί ότι η EUSALP αποτελεί απόδειξη ότι η μακροπεριφερειακή έννοια μπορεί να 

εφαρμοστεί και στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες· 

18. χαιρετίζει τη δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής που τίθεται σε εφαρμογή επί του 

παρόντος· 

19. τονίζει ότι η EUSALP είναι ένα καλό παράδειγμα στρατηγικής-υποδείγματος για την 

εδαφική συνοχή, καθώς ενσωματώνει διάφορες συγκεκριμένες περιοχές, παραγωγικές 

περιοχές, ορεινές και αγροτικές περιοχές και ορισμένες από τις πιο σημαντικές πόλεις 

στην ΕΕ· 

20. τονίζει ότι η περιοχή των Άλπεων οριοθετείται από πολλά σύνορα και ότι η στρατηγική 

EUSALP μπορεί επίσης να παράσχει την ευκαιρία για ενίσχυση της διασυνοριακής 

συνεργασίας, για ανάπτυξη δεσμών και δικτύων μεταξύ των ανθρώπων και για 

κατάργηση των υφιστάμενων συνόρων και φραγμών για τους εργαζομένους και τις 

οικονομικές δραστηριότητες· 

Μακροπεριφερειακή Ευρώπη μετά το 2020; 

21. επισημαίνει ότι οι ΜΠΣ καρποφορούν αν βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική 

προοπτική και οργανώνονται κατά τρόπον ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

εκπροσωπούνται επαρκώς από την αρχή· 

22. πιστεύει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εφόσον 

βασίζεται σε αποτελεσματικές δομές συντονισμού και συνεργασίας και υποστηρίζεται 

από επαρκείς πόρους· τονίζει την ανάγκη, σε αυτό το πλαίσιο, να επιδιωχθεί η 

συνέργεια και η συμπληρωματικότητα της περιφερειακής και της εθνικής 

χρηματοδότησης με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ· 

23. προτείνει οι συμμετέχουσες χώρες να αναλαμβάνουν σαφείς δεσμεύσεις όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση από την αρχή· 

24. τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα ώστε να δικαιολογείται η 

επένδυση των πόρων, η οποία, με τη σειρά της, θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους 

στόχους που έχουν τεθεί· 

25. ζητεί τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΠΣ, όπως σχετικά με την ευθύνη και τα 

αναγκαία πολιτικά κίνητρα, να απαντώνται με κατάλληλο τρόπο· 

26. είναι της άποψης ότι η προβολή και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες 

των μακροπεριφερειών πρέπει να ενισχυθούν· 

27. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των στόχων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 

τις περιόδους προγραμματισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

προκειμένου να ενισχύεται η σύνδεση με τις προτεραιότητες της ΕΕ· 

28. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών που πρόκειται να υποβληθεί το 2018, να προβεί σε 

πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, ιδίως σχετικά με: 



 

PE604.868v01-00 10/10 PR\1126600EL.docx 

EL 

α. την αποτελεσματικότητα των διακρατικών προγραμμάτων ΕΕΣ για την 

παροχή χρηματοδότησης και στρατηγικής ώθησης στις ΜΠΣ·  

β. τους δείκτες που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κάθε ΜΠΣ προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η καλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και η καλύτερη 

παρακολούθηση· 

γ. τα μέτρα για την ενίσχυση του συνδέσμου με τις προτεραιότητες της ΕΕ· 

δ. την απλούστευση της υλοποίησης και ενσωμάτωσης των μηχανισμών 

χρηματοδότησης· 

29. τονίζει ότι, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των νέων επερχόμενων 

προκλήσεων σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, είναι σημαντικό να εξεταστούν 

προσεκτικά οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία νέων μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών· 

30. ζητεί από την Επιτροπή να καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ως παρατηρητής στις 

εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές· 

o 

o  o 

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια 

των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις ΜΠΣ. 


