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1. Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που συνεστήθη το 1975 ύστερα 
από την πρώτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδότησε την εφαρμογή μιας 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Τα δημοσιονομικά ποσά που διετέθησαν στο Ταμείο 
παρέμειναν χαμηλά επί μια δεκαετία, έως την έγκριση του πακέτου Ντελόρ Ι το 1988 που 
διπλασίασε την επιχορήγηση των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 1988-1993. Έκτοτε, 
τα ποσά που διατίθενται στην περιφερειακή πολιτική και, ειδικότερα, στο ΕΤΠA συνεχώς 
αυξάνονταν προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που έθεσαν η Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση και οι διαδοχικές διευρύνσεις, κυρίως όμως για να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Το άρθρο 158 της Συνθήκης καθόρισε στην Κοινότητα τον στόχο να προωθήσει την 
«αρμονική ανάπτυξη ολόκληρης της Κοινότητας» μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. Το ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το το άρθρο 160 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνεστήθη συνεπώς για «να συμβάλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισορροπιών» και κατά συνέπεια αποτελεί το 
κυριότερο μέσο της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής.

2. Παρουσίαση της πρότασης κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, COM (2004) 495.
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για αναμόρφωση της πολιτικής συνοχής υπό μορφήν 
ενός γενικού κανονισμού και τεσσάρων ειδικών κανονισμών. Ο κανονισμός που 
περιλαμβάνει γενικές διατάξεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1 αποτελεί το κυριότερο 
μέρος των προτάσεων. Ο κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης είναι συνεπώς ειδικός κανονισμός που συμπληρώνει τις διατάξεις του γενικού 
κανονισμού σχετικά με το ΕΤΠΑ και που αναφέρεται στα άρθρα του εν λόγω γενικού 
κανονισμού.
Η δράση του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται εφεξής στις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αυτές 
καθορίστηκαν στη Λισαβόνα και το Γκέτεμποργκ. Άλλωστε, σύμφωνα με τη βούληση για 
απλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής, κάθε πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται εφεξής 
αποκλειστικά από ένα Ταμείο. 

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη χρηματοδότηση τριών νέων στόχων.

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη χρηματοδότηση του στόχου σύγκλισης (άρθρο 4)2 με το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην  
υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης με προγράμματα 
που στοχεύουν στις υποδομές και σε νέες πτυχές όπως η έρευνα, η καινοτομία και η πρόληψη 
των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων3.

  
1 COM(2004) 492.
2 Το ποσό που διετέθη στο στόχο σύγκλισης ανέρχεται σε 264 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, από τα οποία 201 δισεκατομμύρια διετέθησαν στο ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ (ήτοι 76% του συνόλου του στόχου σύγκλισης) και τα υπόλοιπα (63 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ) διετέθησαν στο Ταμείο Συνοχής.
3 Άρθρο 4, COM(2004) 495.
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Ο στόχος περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης (άρθρο 5) χρηματοδοτείται 
από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ. Πράγματι, η Επιτροπή προτείνει μια διττή προσέγγιση: 
αφενός τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά  από 
το ΕΤΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ελκυστικότητα των 
περιφερειών. Αυτά τα περιφερειακά προγράμματα έχουν οικοδομηθεί γύρω από τρία 
πρωταρχικά θέματα: τη στήριξη στην καινοτομία και στην οικονομία της γνώσης· την 
προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων· 
την προώθηση της πρόσβασης, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, στις υπηρεσίες 
μεταφορών και τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.
Εξάλλου, το ΕΚΤ θα χρηματοδοτήσει εθνικά προγράμματα που στοχεύουν στο να 
ευνοήσουν, με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, την 
προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας  και 
απασχόλησης είναι αφενός το σύνολο των περιοχών που δεν καλύπτονται από τον στόχο 1 
και, αφετέρου, οι περιφέρειες που λόγω της οικονομικής προόδου που σημείωσαν δεν θα 
είναι πλέον επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης και θα τύχουν μεταβατικής και φθίνουσας 
στήριξης έως το 2013 στο πλαίσιο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 
(περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας).
Το ποσό που διετέθη στον στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας  και απασχόλησης 
κατανέμεται ως ακολούθως: 83,44% για τη χρηματοδότηση των περιφερειών που δεν 
καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης και 16,56% για τις περιφέρειες που πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο γενικός κανονισμός1 προσδιορίζει την κατανομή των 
δημοσιονομικών ποσών μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ:

• οι πιστώσεις που χρηματοδοτούν τις περιφέρειες που δεν καλύπτονται από τον στόχο 
σύγκλισης κατανέμονται επίσης μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ·

• οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των περιφερειών που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας επίσης κατανέμονται μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και το μερίδιο 
του ΕΚΤ μπορεί να φθάσει έως το 50% των διαθέσιμων πιστώσεων.

Ο στόχος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (άρθρο 6), που εμπνευστής του υπήρξε η 
επιτυχία της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III, θα οργανωθεί γύρω από διεθνικές, 
διασυνοριακές και διαπεριφερειακές συνιστώσες και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από 
το ΕΤΠΑ με προβλεπόμενο ποσό 13,2 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, ήτοι 3,94% του συνολικού 
ποσού που διετέθη στους τρεις στόχους.2

Τέλος, ο κανονισμός προβλέπει ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών 
χαρακτηριστικών (άρθρα 8-9-10-11): 

Όσον αφορά την αστική διάσταση (άρθρο 8), το ΕΤΠΑ «ενισχύει την ανάπτυξη 
συμμετοχικών, ενοποιημένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων  
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις αστικές 

  
1 Άρθρο 17, COM (2004) 492.
2 Στην περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, το INTERREG III χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΤΠΑ και διαθέτει χρηματοδοτικό πλαίσιο 
4.875 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ.
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περιοχές»1. Οι δράσεις στον αστικό τομέα ολοκληρώνονται έτσι στα επιχειρησιακά  
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ2 και δεν υφίσταται πλέον ειδικό 
πρόγραμμα όπως η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN.3
Το άρθρο 8-2 ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33, παράγραφος 2, του γενικού 
κανονισμού, η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ μέτρων για την αστική διάσταση που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον τίτλο του 
στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αυξάνεται στο 10%.

Το ΕΤΠΑ παρεμβαίνει και στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται από την 
αλιεία (άρθρο 9). Οι παρεμβάσεις του επικεντρώνονται στην προώθηση της οικονομικής 
διαφοροποίησης  τέτοιων περιοχών4. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα και τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) αφενός και 
των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ αφετέρου.

Εξάλλου, τα περιφερειακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ τα οποία 
καλύπτουν τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (άρθρο 10), στο πλαίσιο του στόχου 
ανταγωνιστικότητας, συμμετέχουν στη «χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του τουριστικού τομέα»5.

Τέλος, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 11), είτε εμπίπτουν στον στόχο σύγκλισης 
είτε όχι, θα ωφεληθούν από ειδική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για την ενσωμάτωσή τους 
στην εσωτερική αγορά και τον συνυπολογισμό των ειδικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν6. 
Έτσι, το 0,42 % του προϋπολογισμού που διετέθη στον στόχο σύγκλισης προορίζεται για τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. 

Παράλληλα με τα ανώτατα όρια για τη συμμετοχή στο ΕΤΠΑ, προβλέπονται πρόσθετες 
αυξήσεις για τη συμβολή του ΕΤΠΑ7: αύξηση 10% για τις δράσεις διαπεριφερειακής 
συνεργασίας στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας· και αύξηση 5% 
στο πλαίσιο του στόχου ανταγωνιστικότητας για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, με 
μικρή ή πολύ μικρή πυκνότητα πληθυσμού και περιοχές που αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα 
έως τις 30 Απριλίου 2004. Οι αυξήσεις για αυτές τις διαφορετικές περιοχές είναι σωρευτικές 
εντός του ορίου μια συνολικής κοινοτικής συμμετοχής 60%. 

Το άρθρο 7 αποκλείει τη συμμετοχή του ΕΤΠΑ στη χρηματοδότηση: του ΦΠΑ, των τόκων 
για οφειλές, της αγοράς γης για ποσό που ξεπερνά το 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 
της σχετικής δράσης, της στέγασης και της αποξήλωσης πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.  

  
1 Άρθρο 8, COM(2004) 495.
2 Άρθρο 36-4 β, COM (2004) 492 τελικό.
3 Το URBAN διαθέτει χρηματοδοτικό πλαίσιο 739 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ για την περίοδο 2000-2006.
4 Άρθρο 9, COM(2004) 495.
5 Άρθρο 10, COM(2004) 495.
6 Άρθρο 11, COM(2004) 495.
7 Άρθρο 52-1, COM(2004) 492 .
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• Χορήγηση πόρων του ΕΤΠΑ

Χορήγηση πόρων του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007-2013

Ποσό σε δισεκατ.
ΕΥΡΩ

% του 
στόχου

Στόχος σύγκλισης:
- Περιοχές με ΑΕΠ κάτω του 75% του κοινοτικού μέσου όρου: 

ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
- Στατιστική συνέπεια : ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
- Ταμείο Συνοχής

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Στόχος περιφερεακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης:
- Περιοχές που δεν καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης: ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

- περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας: ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

57.9
48.3

ήτοι 24.15 για το
ΕΤΠΑ

9.5

83.4%

16.6%

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: 

- ΕΤΠΑ 13.2

Παρατηρήσεις και προτάσεις

Η πρόταση της Επιτροπής επιτυγχάνει να συνδυάσει αποτελεσματικά και ισόρροπα την 
πολιτική συνοχής με τις προτεραιότητες της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ (δηλαδή: 
ανταγωνιστικότητα, πρόσβαση, απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση, προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων).
Η διατύπωση των άρθρων 4, 5 και 6 παρέχει ένα σύνολο θεμάτων και τομέων παρέμβασης 
του ΕΤΠΑ που κρίνεται ότι συνάδει με τους στόχους του.
Η υπόμνηση και η ενίσχυση ορισμένων θεμελιωδών αρχών όπως η συγκέντρωση των 
παρεμβάσεων, η προσθετικότητα και η εταιρική σχέση είναι απαραίτητες.

Τα ακόλουθα θέματα αξίζει ωστόσο να εξετασθούν σε βάθος.

• Αστική διάσταση

Παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις για την αστική διάσταση είναι πολύ 
περισσότερες από εκείνες που είναι αφιερωμένες στην πρωτοβουλία URBAN (το URBAN
διέθετε χρηματοδοτικό πλαίσιο 739 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ για την περίοδο 2000-2006), 
έχουμε την εντύπωση ότι η αστική διάσταση πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη, 
δεδομένου ότι τα νέα σχέδια θα αφορούν πολλούς πολίτες που κατοικούν στις πόλεις. Ο 
εισηγητής επιθυμεί σχετικά μια μείζονα ενίσχυση της πολιτικής για τα αστικά κέντρα, μέσω:
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• της θέσπισης ενός ελάχιστου υποχρεωτικού ποσού πόρων που κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να διαθέτει στην αστική διάσταση στο εσωτερικό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· 

• της αύξησης του ορίου της παρέμβασης του ΕΤΠΑ σε χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΚΤ μέτρα σε αστικές περιοχές, που σήμερα καλύπτονται σε ποσοστό 10% στην 
πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 8-2). Αυτό θα επέτρεπε στις πόλεις να καθορίζουν 
κατά τρόπο περισσότερο ελαστικό τα προσήκοντα μέτρα προς αντιμετώπιση των 
τοπικών αλλαγών· 

• της μεγαλύτερης εμπλοκής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την προετοιμασία 
των εθνικών πλαισίων στρατηγικής αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της 
αρχής της εταιρικής σχέσης·

• της συμπερίληψης των μεγάλων πόλεων σε όλες τις προτεραιότητες για 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Στην υπό εξέταση πρόταση, το άρθρο 5-3 σχετικά με   
τις προτεραιότητες για παρέμβαση του ΕΤΠΑ, αποκλείει τις μεγάλες πόλεις από 
σχέδια που επικεντρώνονται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 
μεταφορών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια 
συνεισφορά τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, ο συντάκτης έχει την πεποίθηση ότι 
έχει ουσιώδη σημασία το να περιληφθούν και οι μεγάλες πόλεις στις προτεραιότητες 
του ΕΤΠΑ.

• Ανάπηροι

Ο συντάκτης συμφωνεί με την άποψη ότι το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητο 
εργαλείο για τη μείωση και την ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων σε 
όλους τους τομείς. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία  δεν οδηγούν 
στην όρθωση περαιτέρω φραγμών όσον αφορά την πρόσβαση των αναπήρων, υποβάλλουμε 
τις ακόλουθες προτάσεις:

• να περιληφθεί ρητή αναφορά στη σχέση των απαιτήσεων πρόσβασης των 
αναπήρων με τη χορήγηση πόρων. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετασθεί το να 
συμπεριληφθούν τα κριτήρια πρόσβασης στα σχέδια αστικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

• να περιληφθεί στο άρθρο 2, όπου αναφέρεται ο σκοπός του ΕΤΠΑ, 
συγκεκριμένη υποχρέωση για την άρση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι 
ανάπηροι κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στον τομέα των 
δομικών έργων. 

• Περιβάλλον

Το σχέδιο κανονισμού για το ΕΤΠΑ προσφέρει ορισμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες 
δυνάμει των τριών στόχων του, όπως η προώθηση της βιοποικιλομορφίας και της προστασίας 
του περιβάλλοντος (δυνάμει του στόχου σύγκλισης) και η ανάπτυξη υποδομών που 
συνδέονται με το Natura 2000 (δυνάμει του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας). 
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Πρέπει να εκφραστεί ικανοποίηση για αυτές τις ρητές αναφορές στη βιοποικιλότητα και το 
Natura 2000. 

Προκειμένου να τονιστούν οι περιβαλλοντικές πτυχές της πολιτικής στον τομέα της συνοχής, 
θα πρέπει να γίνουν ρητές αναφορές στην προστασία και τη βελτίωση σε όλα τα οικεία 
άρθρα.

Η αναφορά στη «βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη» στο άρθρο 5 παράγραφος 2 είναι 
αμφισβητήσιμη, καθώς ο εισηγητής έχει την πεποίθηση ότι η επένδυση στο Natura 2000 θα 
πρέπει να οδηγεί όχι μόνο σε άμεσα οικονομικά οφέλη αλλά και σε ευρύτερα δημόσια οφέλη, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Προκειμένου να αντανακλά αυτή την αρχή, θα ήταν ίσως 
προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί μάλλον ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» παρά «βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη».  

• Στόχος εδαφικής συνεργασίας

Αυτός ο νέος στόχος έχει επιδοτηθεί με ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 13,2 
δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Η Επιτροπή προτείνει το εν λόγω ποσό να κατανεμηθεί σε ίσα μέρη 
μεταξύ της διασυνοριακής συνεργασίας και της διεθνικής συνεργασίας. Ορισμένα κράτη 
μέλη θα επιθυμούσαν να αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί στη διασυνοριακή συνεργασία εις 
βάρος της διεθνικής συνεργασίας. 
Ο εισηγητής υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής και φρονεί ότι η ίση κατανομή των πόρων 
μεταξύ της διασυνοριακής συνεργασίας και της διεθνικής συνεργασίας πρέπει να διατηρηθεί.  
Σκόπιμο εξάλλου είναι να παρατηρήσει κανείς ότι, αν συγκριθούν οι χρηματοοικονομικοί 
πόροι της πρωτοβουλίας  INTERREG (4.875 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ) με εκείνους που θα 
διατίθενται εφεξής στη διασυνοριακή συνεργασία, αυτοί οι τελευταίοι έχουν σημαντικά 
αυξηθεί.

• Συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές

Όσον αφορά τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, από την οποία εξαρτάται το 
μέλλον της πολιτικής στον τομέα της συνοχής, ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία να 
υποστηριχθεί το ποσοστό 1,24% του ΑΕΠ της Ένωσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στο πλαίσιο της προοπτικής των στόχων του άρθρου 158 της Συνθήκης, αυτό το σημείο είναι 
ουσιώδες προκειμένου να κατοχυρωθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική που θα 
διαθέτει τα προσήκοντα δημοσιονομικά μέσα.


