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Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη 

βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 

(2011/2312(INI)) 

 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τον 

τίτλο XVIII, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 

2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19991, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/702/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 για 

τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πέμπτη έκθεση της 

Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 20133, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του 

ΕΤΠΑ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο 

μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 

βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής6,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 23 Ιουνίου 2011 σχετικά με τον «στόχο 3: 

μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία – η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, 

διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας»7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική 
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συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 20131, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20202, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 

συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, 

καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση3,  

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Κοινοβούλιο με τίτλο «Πολιτική 

συνοχής μετά το 2013: μια κριτική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων», 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Πολωνικής Προεδρίας της 24ης-25ης Νοεμβρίου 

2011 σχετικά με την εδαφική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ και τη μελλοντική πολιτική 

συνοχής4, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2011, 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, τα οποία καλύπτονται από το κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2011)0615), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1080/2006 (COM(2011)0614), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο 

«Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής» (COM(2010)0642), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 

επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2010)0700) καθώς και τα τεχνικά του 

παραρτήματα (SEC(2010)7000), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η 

περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 
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2020» (COM(2010)0553), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 

«Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 2007-2013» (COM(2010)0110),  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 

«Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

(COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την «Ατζέντα για μια μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής – Μια 

εδαφική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και προσδοκιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε, κατόπιν αιτήματος της 

Danuta Hübner, Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, από τον Fabrizio Barca, (Απρίλιος 

2009), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0421/2012), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε αποτελεσματική στην προώθηση 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) ορίζει κοινούς 

κανόνες, οι οποίοι ισχύουν και για τα πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την 

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, της αγροτικής πολιτικής και της αλιευτικής πολιτικής· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο εξετάζει μηχανισμούς για την 

επίτευξη μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) και καλύτερης ένταξης των ταμείων 

που καλύπτονται από τον ΚΚΔ σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική διάσταση είναι μια διατομεακή πτυχή της πολιτικής 

συνοχής και παρέχει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες την ευκαιρία να αξιοποιούν 

μεμονωμένες εδαφικές δυνατότητες προκειμένου να εργαστούν προς την επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής συνοχής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνοχή αναγνωρίζεται πλέον από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας ως θεμελιώδης στόχος της ΕΕ· 

Πρωταρχικό μέλημα: ενίσχυση του εδαφικού στόχου 

1. αναγνωρίζει ένα απλουστευμένο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης ως αναπόσπαστο 

μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, με 

απαραίτητη τη συνεργασία σε κάθε στάδιο σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 



τοπικό επίπεδο κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων χρηματοδότησης· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτό 

αποτυπώνεται στην ανάπτυξη σαφών και επαρκώς καθορισμένων συμβάσεων εταιρικής 

σχέσης·  

2. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς για τα κράτη μέλη, τις 

περιφέρειες και τις τοπικές αρχές κατά τα διάφορα στάδια της προετοιμασίας, εφαρμογής 

και παρακολούθησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης· αναγνωρίζει ότι, για την 

επίτευξη μιας τέτοιας συνεργασίας, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται σε όσο το δυνατό πλησιέστερο επίπεδο προς τους πολίτες·  

3. τονίζει το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στο θέμα της 

σύγκλισης στην ΕΕ, εξακολουθούν να υφίστανται αποκλίσεις ( π.χ. σχετικά με την 

προσβασιμότητα) μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και συνεχώς διευρύνονται· τονίζει 

επίσης ότι ο προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 πρέπει να 

διατηρηθεί τουλάχιστον στα σημερινά του επίπεδα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

στήριξη εξακολουθεί να παρέχεται σε περιοχές που έχουν ανάγκη από οικονομική και 

κοινωνική αναζωογόνηση· 

4. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το να εστιασθεί η προσοχή στα 

μετρήσιμα αποτελέσματα που αποφέρει η πολιτική συνοχής ώστε να αυξηθεί η 

βιωσιμότητα των επενδύσεων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης· επισημαίνει την ανάγκη εστίασης σε ένα σύστημα που 

βασίζεται στα αποτελέσματα και περιλαμβάνει ευελιξία σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την απλούστευση, τις προτεραιότητες 

προγραμματισμού και τις εταιρικές σχέσεις, ώστε τα συστήματα που βασίζονται στα 

αποτελέσματα να είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε κάθε περιφέρεια· 

5. στηρίζει τις συνολικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά όλο τον ΚΚΔ για μείωση 

του διοικητικού φόρτου· επισημαίνει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι οι κανόνες, οι 

έλεγχοι και η επιλεξιμότητα πρέπει να καθίστανται σαφείς εξαρχής και ότι η επιτυχής 

απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την παροχή κονδυλίων· 

6. υπογραμμίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, είναι 

σημαντικό να διασφαλισθεί η δέουσα ισορροπία μεταξύ του απαραίτητου ελέγχου της 

χρήσης των πόρων και της αποτελεσματικότητάς τους· 

7. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας ευέλικτης προσέγγισης για τον καθορισμό τοπικών 

και περιφερειακών στόχων, με τη συμμετοχή, σε όλα τα στάδια, των ενδιαφερομένων 

πλευρών σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

χρηματοδότησης καλύπτουν τις ανάγκες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων· 

8. τονίζει ότι η ευελιξία πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερες διατάξεις ώστε τα έργα να 

λειτουργούν με διαφορετικούς πόρους οι οποίοι καλύπτονται από τον ΚΚΔ και ότι η εν 

λόγω αυξημένη ευελιξία θα συνδράμει στην απλούστευση της υλοποίησης έργων και 

στην αύξηση των συμπληρωματικών και διατομεακών πτυχών της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης· 

9. επισημαίνει ότι οι στόχοι της εδαφικής συνοχής παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένοι με 



τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και αναγνωρίζει ότι η κοινωνική συνοχή, με 

την εισαγωγή μιας εδαφικής διάστασης στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης , 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020, ιδίως 

στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας· 

10. επισημαίνει το γεγονός ότι η χρήση άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. 

Ορίζοντας 2020), πιθανώς σε ευθυγράμμιση με χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στις εργασίες για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 

11. αναγνωρίζει την αυξημένη έμφαση που δίνεται σε πόλεις και αστικές περιοχές ως 

κινητήριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης· 

12. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των υφιστάμενων και προώθησης νέων σχέσεων 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών· επισημαίνει ότι προς τούτο απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή σε πολλαπλά επίπεδα και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 

φορέων σε αγροτικές και αστικές περιοχές και ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις με την προώθηση των εταιρικών σχέσεων και δικτύων ώστε να 

καταστεί δυνατή η συμμετοχή των αγροτικών περιοχών στις ολοκληρωμένες 

δραστηριότητες μιας δεδομένης λειτουργικής γεωγραφικής οντότητας· 

13. επισημαίνει την ανάγκη αποτελεσματικότερης σύνδεσης των προγραμμάτων εδαφικής 

συνεργασίας με τις εδαφικές στρατηγικές και υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού· 

14. τονίζει ότι, λόγω διαφορών σε ό,τι αφορά το μέγεθος, τους πόρους και τις κοινωνικές και 

οικονομικές πτυχές των πόλεων και των αστικών περιοχών στην ΕΕ, ο ορισμός αυτών 

περιοχών πρέπει να αποφασισθεί είτε σε επίπεδο κρατών μελών· 

15. τονίζει ότι η εδαφική συνοχή αφορά επίσης τη συνοχή εντός των εδαφών 

διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι συμβάλλει οικονομικά ολόκληρη η περιοχή και όχι 

μόνο οι μεγάλες πόλεις και υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι 

δυνατότητες των μικρών και μεσαίων πόλεων των αγροτικών περιοχών να συνεισφέρουν 

σημαντικά στην περιφέρεια· 

16. τονίζει ότι απαιτούνται σαφείς και επακριβώς καθορισμένες συμβάσεις εταιρικών 

σχέσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διατομεακές πτυχές της εδαφικής συνοχής 

με γνώμονα την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων σε περιφερειακό επίπεδο και την 

αξιοποίηση του δυναμικού κάθε περιφέρειας·  τονίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

με την εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών φορέων, ώστε όλες οι ενδιαφερόμενες 

πλευρές να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην προετοιμασία και υλοποίηση των 

προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι τούτο αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο στόχος είναι η 

ενίσχυση των περιοχών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως οι 

διασυνοριακές, οι ορεινές, οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές· 

Μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ταμείων για την περίοδο 2014-2020 

17. επικροτεί τις προτάσεις του ΚΚΔ, οι οποίες ενθαρρύνουν τον καλύτερο συντονισμό και 

την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερος αντίκτυπος των πόρων και η ισχυρότερη παρουσία της εδαφικής διάστασης 



της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020· 

18. τονίζει ότι μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για τις 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, σε συνδυασμό με επαρκή ανάπτυξη δυναμικού και 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο, αποτελεί θετικό 

τρόπο να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια διατίθενται για την αντιμετώπιση των 

μακροπρόθεσμων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων της Ευρώπης· 

19. τονίζει ότι η βελτίωση της εναρμόνισης της πολιτικής συνοχής με άλλους τομείς 

πολιτικής που περιγράφονται στον ΚΚΔ θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται οικονομικά αξιοποιώντας η καθεμία τις δικές της 

δυνάμεις· 

20. παραθέτει ως παράδειγμα το Ουαλικό Γραφείο Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων (ΟΓΕΧ) 

και την πρόθεσή του να συνενώσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ουαλία δημιουργώντας 

μια ενιαία «δικτυακή πύλη», η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες για όλα 

τα κονδύλια που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· υπογραμμίζει τη δυνατότητα της 

«δικτυακής πύλης» του ΟΓΕΧ να περιλαμβάνει μια κοινή πλατφόρμα με ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης, πληρωμών, παρακολούθησης και αξιολόγησης για όλα τα 

κονδύλια που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα διευκολύνει 

τον εντοπισμό πιθανών συνεργειών και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών ροών, 

εναρμονίζοντας και απλουστεύοντας κατά συνέπεια τη διαδικασία υποβολής αίτησης για 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση· 

21. τονίζει ότι, δεδομένων των κοινών χαρακτηριστικών των πόρων που καλύπτονται από 

τον ΚΚΔ και άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. Ορίζοντας 2020, LIFE+), η 

αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της 

διερεύνησης της ενδεχόμενης ευθυγράμμισης μεταξύ των πόρων αυτών·  

Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ταμείων 

22. επικροτεί τις προτάσεις για ένα κανονιστικό πλαίσιο με έμφαση στην τοπική και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω «της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων», «των κοινών σχεδίων δράσης» και «της ολοκληρωμένης εδαφικής 

επένδυσης»· 

23. τονίζει ότι, σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής, όλες οι επενδύσεις καλύπτουν τις 

τοπικές ανάγκες και δεν επικαλύπτονται από άλλα έργα· 

24. ζητεί μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα σχετικά μέσα υλοποίησης 

(τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένες εδαφικές 

επενδύσεις, κοινά σχέδια δράσης), η οποία θα επιτρέπει στις τοπικές συμπράξεις να 

επιλέγουν, ανάλογα με τις μεμονωμένες ανάγκες τους, διαφορετικούς συνδυασμούς των 

εν λόγω μέσων αναλόγως της περιπτώσεως, και παράλληλα να συζητηθεί η δυνατότητα 

εφαρμογής ενός πιο ευέλικτου μηχανισμού για τη συγκέντρωση πόρων, ο οποίος θα 

λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών· 

25. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί όσο το δυνατόν απλούστερη η εφαρμογή του 

προτεινόμενου μέσου, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετου 

διοικητικού φόρτου για τις τοπικές αρχές, καθώς και την ανάγκη ευθυγράμμισης με τους 



στόχους απλούστευσης· 

26. θεωρεί ότι η θεσμική ικανότητα σε διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της εδαφικής προσέγγισης· 

27. επισημαίνει το παράδειγμα της δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε συμβούλια 

στις Κάτω Χώρες, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τμημάτων των προγραμμάτων 

χρηματοδότησης (π.χ. ΕΤΠΑ) από την περιφερειακή αρχή σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, με υλοποίηση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των 

τοπικών αναγκών· τονίζει ότι η κατανομή διαχειριστικής ευθύνης στις τοπικές αρχές 

παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του καλύτερου συνδυασμού πόρων 

προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες· τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι δομές διαχείρισης 

υφίστανται ήδη σε τοπικό επίπεδο, η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να ωφελήσει τη 

λειτουργία των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων είτε σε τοπικό είτε σε υπό-τοπικό 

επίπεδο· 

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) 

28. στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) ως σημαντική διάταξη του ΚΚΔ, η οποία θα εστιάσει 

στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· 

29. θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης της από τη βάση 

προς την κορυφή συμμετοχής φορέων της τοπικής κοινότητας από διάφορους τομείς οι 

οποίοι εργάζονται για την επίτευξη βιώσιμων εδαφικών στόχων· επικροτεί, προς αυτή 

την κατεύθυνση, την ανάληψη περισσότερων δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες 

θα βελτιώσουν τη συμμετοχή τόσο των περιφερειακών αρχών όσο και των τοπικών 

κοινωνικών εταίρων· 

30. αναγνωρίζει την επιτυχία που έχει σημειώσει στο παρελθόν ο ΕΓΤΑΑ ως σημαντικό 

εργαλείο για την υλοποίηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και πιστεύει ότι μέσω 

της ΤΑΠΤΚ ο εν λόγω μηχανισμός υλοποίησης μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο 

στην αντιμετώπιση τοπικών και περιφερειακών προκλήσεων· υποστηρίζει επίσης τη 

χρήση των ΤΑΠΤΚ (CLLD) με σκοπό την ανάπτυξη των αστικών ζωνών· 

31. ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις προτάσεις της σχετικά με την ΤΑΠΤΚ στο 

στάδιο της εφαρμογής προκειμένου να επιτραπεί στους πιθανούς συμμετέχοντες να 

καθορίσουν πλήρως τον ενδεχόμενο σκοπό, πεδίο εφαρμογής και αποτέλεσμα της 

ΤΑΠΤΚ· αναμένει την έκδοση ενός οδηγού όσον αφορά την ΤΑΠΤΚ για τις 

διαχειριστικές αρχές· 

32. αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε από το 2007 με τη συνεργασία των Τοπικών 

Ομάδων Δράσης Αλιείας με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης του Leader (ΟΤΔ) ως 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μελλοντική ΤΑΠΤΚ μπορεί να συνδυάσει πόρους 

σε τοπικό επίπεδο με πόρους που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· επισημαίνει το παράδειγμα 

των 11 τοπικών συμπράξεων στη Δανία, οι οποίες χρησιμοποιούν τόσο το ΕΓΤΑΑ 

(Leader) όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Άξονας 4) για τη χρηματοδότηση έργων 

που χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα υλοποίησης και την ίδια διοίκηση· 

33. υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης παραδειγμάτων όπως η ολοκληρωμένη χρήση των 

κονδυλίων των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 



τοπικών κοινοτήτων (CLLD) κατά την μελλοντική περίοδο προγραμματισμού ως τρόπου 

ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· 

Κοινά σχέδια δράσης 

34. στηρίζει τις προτάσεις του ΚΚΔ για τη θέσπιση κοινών σχεδίων δράσης ώστε να 

επιτραπεί η χρηματοδότηση ομάδων έργων από περισσότερα του ενός επιχειρησιακά 

προγράμματα· 

35. αναγνωρίζει τα κοινά σχέδια δράσης ως ένα θετικό βήμα προς τη διαχείριση βάσει των 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής 

συνοχής μετά το 2013· 

36. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα αναπτύσσονται 

παράλληλα με την ΤΑΠΤΚ (CLLD ) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΤΑΠΤΚ θα 

εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ένα απλό στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, παρά να αποτελεί έναν μεμονωμένο αναπτυξιακό στόχο, 

ενώ συγχρόνως θα προωθεί, μεταξύ άλλων, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση 

της φτώχειας· 

37. ζητεί αποσαφήνιση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την ολοκλήρωση των κοινών 

σχεδίων δράσης και σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 

συνόλου ή μόνο τμημάτων των προγραμμάτων· 

38. αναγνωρίζει ότι τα κοινά σχέδια δράσης μπορεί να αποτελέσουν μια πολύ 

αποτελεσματική μορφή βοήθειας, καθώς και ένα μέσο ισορροπημένης ένταξης των νέων 

στην αγορά εργασίας· επισημαίνει εντούτοις ότι πρέπει να αποφευχθούν οι χρονοβόρες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διοικητικές διαδικασίες·  

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) 

39. επικροτεί τις προτάσεις για ΟΕΕ, οι οποίες μπορούν να παράσχουν την ευκαιρία σε 

πόλεις να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους αντλώντας χρηματοδότηση από 

περισσότερους του ενός άξονες προτεραιότητας για την εφαρμογή επιχειρησιακών 

προγραμμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο· 

40. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ και το 

ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το μέσο σε μη αστικές και ιδίως σε περι-αστικές περιοχές, 

εάν καλύπτει τις τοπικές ανάγκες, μέσω της χρήσης όλων των πόρων που καλύπτονται 

από τον ΚΚΔ· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η συνοχή των ΟΕΕ μέσω βιώσιμων 

περιφερειακών στρατηγικών ώστε να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή, όχι 

μόνο μεταξύ των περιφερειών αλλά και μεταξύ των αστικών και μη περιοχών εντός των 

περιφερειών· 

41. επισημαίνει το παράδειγμα ενός προτεινόμενου μοντέλου για ΟΕΕ από την περιοχή 

Greater Manchester, το οποίο συγκεντρώνει τη χρηματοδότηση από όσο το δυνατόν 

περισσότερες σχετικές πηγές προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η επένδυση· 

επισημαίνει το γεγονός ότι η εξέλιξη του εν λόγω μοντέλου είναι συνεχής και μπορεί 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει μια στρατηγική η οποία θα αποφέρει 

πολλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή· τονίζει ότι 

η προτεινόμενη ΟΕΕ θα εντάξει τις προτεραιότητες του ΕΤΠΑ στα μέτρα του ΕΚΤ και 



ότι, δεδομένης της αυξημένης εστίασης του ΕΤΠΑ στις ΜΜΕ και την καινοτομία, 

υπάρχει πιθανότητα η ΟΕΕ να δημιουργήσει στο μέλλον συνδέσμους με τα έργα του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020· 

Χρηματοδοτικά μέσα 

42. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση, και επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής, των χρηματοδοτικών μέσων μέσω της δημιουργίας πιο απλών και 

κατανοητών κανόνων, ώστε να διασφαλιστεί αυξημένη αποτελεσματικότητα και στα 

πέντε ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ· 

43. επισημαίνει τη δυνατότητα των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικροπιστώσεων, να δημιουργήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για μεγάλο 

αριθμό φορέων, ώστε να συμπληρωθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι χρηματοδότησης· 

τονίζει ότι στο μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να αποσπούν χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς φορείς και να 

προσφέρουν ευελιξία στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ώστε να προσαρμόζουν τους 

τομεακούς στόχους και τις μεθόδους εφαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

44. τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, ως μηχανισμοί που επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου τομέα και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πρέπει 

επίσης να προωθηθούν ως μέσο ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη 

χρηματοδότηση. 

Ένταξη των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ σε άλλες πολιτικές και μέσα της ΕΕ 

45. επικροτεί τις προτάσεις του κοινού στρατηγικού πλαισίου για τις συμβάσεις εταιρικής 

σχέσης όσον αφορά τον σχεδιασμό ενδεχόμενης ευθυγράμμισης μεταξύ των πόρων του 

ΚΣΠ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για 

την έρευνα και την καινοτομία (πρώην ΠΠ7, νυν Ορίζοντας 2020), το πρόγραμμα LIFE+ 

ή η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·  

46. αναγνωρίζει ότι, ενώ τα προγράμματα χρηματοδότησης όπως το Ορίζοντας 2020 

εστιάζουν κυρίως στην αριστεία, τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν σημειώσει επιτυχία στο 

παρελθόν σε ρόλο «ανάπτυξης ικανοτήτων» παρέχοντας χρηματοδότηση για την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν εταίροι σε έργα 

του ΠΠ7 ή του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία· 

47. τονίζει ότι βάσει των υφιστάμενων συνεργειών μεταξύ των ταμείων του ΚΣΠ και του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020 και τα δύο μέσα θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν στις εργασίες για την επίτευξη συμπληρωματικών θεματικών στόχων· 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές  

48. τονίζει ότι η πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική είναι καίριας 

σημασίας για μια βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη και μπορούν να 

συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των περιφερειακών αποκλίσεων, βελτιώνοντας 

το επίπεδο ευημερίας όλων των πολιτών και παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες· 

49. υπογραμμίζει ότι στην καταπολέμηση της φτώχειας συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση 

του αποκλεισμού και ότι οι αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ή οι αγροτικές 



περιοχές με γηράσκοντα πληθυσμό καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

πτώσης των ιατρικών δημογραφικών στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμιστεί 

από τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις ευρυζωνικές τεχνολογίες και από την 

προώθηση της τηλεϊατρικής· 

50. θεωρεί ότι η εδαφική προσέγγιση πρέπει να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός 

μηχανισμός για τη στήριξη των ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης και τη δρομολόγηση ή ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης· πιστεύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα που στοχεύει στη μεγέθυνση 

και στην απασχόληση καθώς και στην αξιοποίηση του δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει 

διαπερνώντας τα διοικητικά εδαφικά σύνορα, καλεί δε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 

υφιστάμενες συνθήκες για νέους επιχειρηματίες, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το υψηλό 

δυναμικό τους για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης· 

51. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισχυρές συνέργειες μεταξύ της 

πολιτικής για τη συνοχή και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, με στόχο τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων στους 

τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων· 

52. επισημαίνει ότι η εδαφική συνεργασία και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα μέσα για τον προσδιορισμό και την καταπολέμηση 

περιφερειακών αποκλίσεων, όπως είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση, καθώς και για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών 

περιφερειών· 

53. πιστεύει ότι η εθελοντική κινητικότητα των εργαζομένων και των νέων πτυχιούχων στην 

ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις 

περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες να την αξιοποιήσουν με αποδοτικότερο τρόπο για την προώθηση της 

εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής· 

54. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τον συντονισμό των δράσεων που υποστηρίζονται από το 

ΕΚΤ σε διαφορετικά επίπεδα πολιτικής, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση 

αποτελεσματικής εδαφικής προσέγγισης· θεωρεί αναγκαίο ειδικότερα να συνδεθούν οι 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υποδομές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας· 

55. πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού 

μακρόπνοου σχεδιασμού εδαφικής ανάπτυξης μέσω και της ενίσχυσης της αξιοπρεπούς 

και βιώσιμης απασχόλησης, στην κατεύθυνση πρόληψης και καταπολέμησης της 

φτώχειας και της ανεργίας· 

ο 

ο ο 

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

Επιτροπή. 


