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I. Άξονες και στόχοι της έκθεσης

Η έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών έχει ως
κύριους στόχους τους εξής:

• να συνεισφέρει στη συζήτηση σχετικά με την τέταρτη έκθεση για τη συνοχή, που θα 
υποβάλει η Επιτροπή στις 24 και 25 Μαΐου 2007 στη Λειψία·

• να αναδείξει τις επιπτώσεις της διαρθρωτικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη
και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και τον μείζονα ρόλο της στην
υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας και στην εφαρμογή των 
στρατηγικών προσανατολισμών στη νέα πολιτική συνοχής·

• να υπογραμμίσει τη σημασία που έχει μια ολοκληρωμένη διαρθρωτική πολιτική η 
οποία συνδέει τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 
με τις δράσεις των άλλων κοινοτικών πολιτικών·

• να συνεισφέρει στην εκπόνηση δράσεων που ενισχύουν την προβολή της πολιτικής 
συνοχής· 

• να διατυπώσει συστάσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νέας πολιτικής συνοχής
προκειμένου να βελτιώσει τις επιπτώσεις της στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η θεώρηση των επιπτώσεων των πολιτικών συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορεί να
γίνει υπό τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση.

I. Οικονομικές επιπτώσεις
Η έκθεση θα επιχειρήσει να συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων
των διαρθρωτικών ταμείων κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 
και θα εξετάσει τις ακόλουθες πτυχές:

1. Συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων στην οικονομική σύγκλιση μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών της ΕΕ:

Η σύγκλιση μεταξύ του επιπέδου του ΑΕγχΠ των διαφόρων περιφερειών που
απαρτίζουν την ΕΕ αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής συνοχής. Για ορισμένες
περιφέρειες ο στόχος έχει επιτευχθεί αλλά πολλές άλλες μακράν απέχουν από κάτι 
τέτοιο. Υπάρχει ταυτόχρονα μια σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και μια 
διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, ακόμη και στο εσωτερικό των 
ίδιων των κρατών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι η 
περιφερειακή ανάπτυξη θα είναι σταθερή και ελεγχόμενη, προκειμένου να αποφευχθεί 
μια οικονομική αστάθεια.

2. Αποτέλεσμα μόχλευσης των Διαρθρωτικών Ταμείων για την προσέλκυση
επενδύσεων:

Η οικονομική συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων περιορίζεται στο 4% του 
εθνικού ΑΕγχΠ αλλά αυτές οι συνδρομές έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στις 
επενδύσεις. Η συγχρηματοδότηση κινητοποιεί τις δημόσιες δαπάνες και προσελκύει 
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τις ιδιωτικές επενδύσεις. Συνεπώς, επί παραδείγματι, η πρωτοβουλία JEREMIE θα 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να συνδυάσουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
περιφερειών, χάρη κυρίως στα μέτρα που υπάγονται στον στόχο 2 («οικονομική
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα»). Η Στρατηγική της Λισαβόνας, κοινοτικό πλαίσιο 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εμπνέει τη νέα πολιτική συνοχής, κυρίως 
με τη βοήθεια δύο μέσων: τους κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς και την
κατανομή κονδυλίων σε δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω 
στρατηγικής.

4. Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις περιφέρειες, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
χώρου έρευνας και τόνωση της έρευνας

Η καινοτομία αποτελεί το θεμέλιο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Η ΕΕ ενθαρρύνει
την καινοτομία με τη βοήθεια διαφόρων μέσων. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στηρίζει δίκτυα και πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας, όπως επί παραδείγματι το 
«ProInno Europe» και το δίκτυο «Καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης» (IRE). Η
συμβατότητα των διαρθρωτικών μέσων με αυτά τα κοινοτικά εργαλεία πρέπει να 
βελτιωθεί προκειμένου να αυξηθούν οι συνέργειες.

II. Κοινωνικές επιπτώσεις
Η έκθεση θα συνεισφέρει επίσης ιδέες που θα συντελέσουν στη βελτιστοποίηση των
κοινωνικών επιπτώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά το στάδιο της εφαρμογής της νέας
περιόδου προγραμματισμού.

1. Συμβολή στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τρεις κύριους στόχους: την πλήρη
απασχόληση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας, και τέλος τη 
συνοχή και την περιφερειακή και κοινωνική ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο είναι ένα σημαντικό μέσο το οποίο δεν πρέπει να παραβλεφθεί κατά την 
εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής.

2. Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Στις περιφέρειες που υπάγονται στον στόχο 2, μεταξύ του 1995 και του
2000, η ανεργία μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 1% περισσότερο από ό,τι στην 
υπόλοιπη ΕΕ, ακόμη και αν οι θέσεις απασχόλησης δεν είχαν σε όλες τις περιπτώσεις 
σταθερό χαρακτήρα. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μεριμνούμε εξίσου για την 
ποιότητα και τη σταθερότητα των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.

3. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
Ορισμένες ομάδες πληθυσμού αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού από ό,τι άλλες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στήριξε δράσεις που
αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τις 
μειονεκτούσες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες, κλπ. Στη νέα περίοδο
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προγραμματισμού, αυτοί οι στόχοι εντάχθηκαν κατά τρόπο εγκάρσιο σε όλες τις 
πολιτικές και δράσεις.

III. Εδαφικές επιπτώσεις
Η έννοια της εδαφικής συνοχής υπάγεται περισσότερο στο σχέδιο Συντάγματος. Εντούτοις, η 
έκθεση θα επιδιώξει να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νέα 
πολιτική συνοχής μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο σε εδαφικό επίπεδο, έστω και αν το 
κείμενο του συντάγματος δεν έχει εγκριθεί.

1. Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης σε περιφέρειες που διατρέχουν έντονο
κίνδυνο αποκλεισμού

Οι περιφέρειες που διαθέτουν ειδικά και μόνιμα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως οι
απομακρυσμένες περιφέρειες, τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη σύνδεσή τους με τα οικονομικά 
και κοινωνικά κέντρα. Και άλλες περιφέρειες γνωρίζουν επίσης την απομόνωση. Τα
προβλήματα πρόσβασης επιτείνουν την απερήμωση και τη γήρανση του πληθυσμού και
διακυβεύουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

2. Η αστική διάσταση και η δημιουργία ενός πολυκεντρικού χώρου
Οι εδαφικές ανισότητες στον καταμερισμό των πόλεων οξύνουν τα προβλήματα
συμφόρησης των κεντρικών ζωνών, γεγονός το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής, το κόστος ζωής, την κοινωνική ισότητα και το περιβάλλον στις πόλεις. Η
Επιτροπή έχει ήδη προτείνει κάποιες λύσεις στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη συμβολή
των πόλεων και των πολεοδομικών συγκροτημάτων1. Εντούτοις, η συγκέντρωση της
οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένα κέντρα προκαλεί μια σωρευτική διαδικασία 
που έχει αρνητικές συνέπειες. Στα νέα κράτη μέλη, η ανάπτυξη είναι πολύ σαφής στις 
πρωτεύουσες, ενώ ο πληθυσμός φθίνει.

3. Δημιουργία εδαφικής ισορροπίας μεταξύ αστικών και αγροτικών ζωνών
Η διατήρηση των έντονων ανισοτήτων μεταξύ των μεγάλων μητροπολιτικών ζωνών και
της υπόλοιπης χώρας από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των νέων κρατών μελών. Η ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών πρέπει να
λάβει υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των αστικών και των αγροτικών ζωνών.

4. Συμβολή στη δημογραφική ισορροπία των διαφόρων ευρωπαϊκών εδαφών
Στις ζώνες που μειονεκτούν λόγω δυσκολιών πρόσβασης ή ελάχιστης ανάπτυξης
υποδομών, ο πληθυσμός μειώνεται και γηράσκει. Ο ενεργός πληθυσμός συγκεντρώνεται
στις μητροπόλεις. Η πολιτική συνοχής μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τη δημογραφική
εξέλιξη χάρη στη δημιουργία υποδομών στις απομονωμένες ζώνες. Για να παραμείνουν οι
νέοι στις αγροτικές ζώνες, είναι θεμελιώδες να δημιουργηθούν εκεί καλά αμειβόμενες
θέσεις απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών.

5. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης
Η κατασκευή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), η βελτίωση της
πρόσβασης στις περιφερειακές ζώνες, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και
πολλές ακόμη δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, συμβάλλουν 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2006: «Πολιτική συνοχής και πόλεις: η συμβολή των πόλεων και 
των πολεοδομικών συγκροτημάτων στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες»
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στην ενθάρρυνση της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Η
προστιθέμενη αξία που επιφέρει η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική σε σχέση με τις
εθνικές πολιτικές έγκειται ακριβώς σε αυτή την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
ολοκλήρωσης.

6. Διατήρηση της κληρονομιάς των περιφερειών
Η πολιτιστική ποικιλομορφία, πέρα από την ανάμιξη των επιρροών, συνιστά τον 
απέραντο πλούτο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια έχει τα έθιμά της, 
την αρχιτεκτονική της, τη γλώσσα της και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της. Οι δράσεις
της περιφερειακής πολιτικής συμβάλλουν στη διατήρησή τους και ενεργοποιούν το 
σύνολο της επικράτειας της ΕΕ προκειμένου να εξακολουθήσει να είναι δυνατό να ζήσει 
κανείς και να εργαστεί εκεί.

IV. Επιπτώσεις στη διακυβέρνηση
Η έκθεση θα αναδείξει τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών στη διακυβέρνηση και θα
διατυπώσει συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

1. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας
Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής επιβάλλει ορισμένες
διοικητικές ικανότητες για τη διαχείριση των προγραμμάτων και των σχεδίων
μακροπρόθεσμα. Κατά τη διάρκεια της φάσης της προετοιμασίας για την 
προσχώρηση, τα νέα κράτη μέλη κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα. Αυτή η διαδικασία δημιουργίας
διοικητικών ικανοτήτων δεν έχει τερματιστεί: πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια 
της φάσης εφαρμογής της νέας περιφερειακής πολιτικής.

2. Σταθεροποίηση των μεγάλων έργων υποδομών χάρη στον πολυετή 
προγραμματισμό
Ο πολυετής και στρατηγικός προγραμματισμός των προγραμμάτων περιφερειακής
ανάπτυξης σε συνδυασμό με την αρχή της προσθετικότητας επέτρεψε τη 
σταθεροποίηση των μεγάλων δημόσιων έργων. Αυτές οι πολυετείς δεσμεύσεις μεταξύ
διαφόρων εταίρων εγγυώνται την καλύτερη χρηματοδότηση ενός έργου 
μακροπρόθεσμα. Ακόμη και σήμερα, μεγάλα έργα υποδομών δεν υλοποιούνται επειδή 
οι εταίροι δεν τηρούν τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις.

3. Η αρχή της συνεργασίας ως παράγοντας εκδημοκρατισμού των δημόσιων 
πολιτικών
Η αρχή της συνεργασίας η οποία εφαρμόζεται από τη φάση της προετοιμασίας έως
την εφαρμογή των παρεμβάσεων έχει εκδημοκρατίσει τις δημόσιες δράσεις. Η στενή
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών του
εκάστοτε κράτους μέλους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
περιλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, έχει θετική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής: κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 
προβλεπόμενες δράσεις ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της περιφέρειας ή 
καθορισμένων ομάδων.

4. Προώθηση της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (ανταλλαγή ορθών
πρακτικών)
Ο τρίτος στόχος της νέας πολιτικής συνοχής, ο οποίος διαθέτει πολύ περιορισμένους
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χρηματοδοτικούς πόρους, αποσκοπεί στην τόνωση της εδαφικής συνεργασίας. Η
διασυνοριακή συνεργασία επιδιώκει την προσέγγιση των γειτονικών περιφερειών που 
χωρίζονται από τα εθνικά σύνορα. Η προστιθέμενη αξία λόγω αυτής της διάστασης
της πολιτικής συνοχής από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης είναι πολύ 
αυξημένη, καθώς καμιά εθνική πολιτική δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.

5. Αυξημένη στήριξη εκ μέρους των πολιτών χάρη στην καλύτερη προβολή της
πολιτικής συνοχής
Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, η πολιτική συνοχής είναι η πιο ορατή κοινοτική
πολιτική και η πολιτική που έχει την περισσότερη απήχηση στις περιφέρειες. Η
πλειονότητα του πληθυσμού που ζει στις περιφέρειες δικαιούχους των Διαρθρωτικών
Ταμείων έχει πλήρη συνείδηση των θετικών επιδράσεων της εν λόγω πολιτικής. Αυτή 
συμβάλλει, συνεπώς, έντονα στην προσέγγιση των κοινοτικών πολιτικών με τους 
ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι με τη σειρά τους στηρίζουν ευρύτερα την ΕΕ εν γένει. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η προβολή των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το 
αρμόδιο Ταμείο στις περιφέρειες, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να καθίστανται
γνωστοί οι εντολείς του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

• να δημιουργηθεί ένα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στη συνοχή, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής και της διάδοσης ορθών
πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο ένταξης του στόχου της συνοχής σε όλα τα στάδια 
εκπόνησης και εφαρμογής·

• να υπογραμμιστεί η ικανότητα της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής ολοκλήρωσης και της προστιθέμενης αξίας που παρέχει σε μια 
διαρθρωτική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο·

• να προταθεί στην Επιτροπή να αναλύσει ποιες είναι οι εθνικές και κοινοτικές δημόσιες 
πολιτικές που ευνοούν τη σύγκλιση και να εκπονήσει ανακοίνωση σχετικά με το θέμα·

• να κληθεί η Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εκτίμησης της νέας
πολιτικής συνοχής, το 2009, το αποτέλεσμα μόχλευσης των Διαρθρωτικών Ταμείων
όσον αφορά τη συμβολή τους στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς επίσης 
και τις επιπτώσεις των νέων μέσων εφαρμογής, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα 
στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής·

• να δεσμευτεί η Επιτροπή να αναζητήσει νέους τρόπους συνδυασμού των μέσων των
διαρθρωτικών πολιτικών και άλλων κοινοτικών εργαλείων με στόχο την αύξηση των 
συνεργειών για την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας·

• να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν η υποχρέωση διάθεσης τουλάχιστον 20% 
των Διαρθρωτικών Ταμείων στην ενθάρρυνση της Ε&Α και της καινοτομίας, όπως 
προτάθηκε στην έκθεση Aho1, είναι βιώσιμη και να μελετήσει την αναγκαιότητα
καθορισμού ποσοτικοποιημένων στόχων στον τομέα της Ε&Α και της καινοτομίας·

• να ζητηθεί από την Επιτροπή να καθορίσει, στα κοινοτικά προγράμματα υπέρ της Ε&Α
και της καινοτομίας, ειδικότερα στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και στο 

  
1 Έκθεση της Ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την Ε&Α και την καινοτομία, που εκπονήθηκε
κατόπιν της Συνόδου Κορυφής στο Hampton Court (Ιανουάριος 2006).
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πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ποσοτικοποιημένους 
στόχους αντίκτυπου·

• προκειμένου να αναπτυχθεί η καινοτομία στις ΜΜΕ και λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι συχνά αυτές δεν αντιλαμβάνονται καν την ανάγκη καινοτομίας, να
δημιουργηθεί σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ένας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ που θα ενεργοποιούσε και θα διευκόλυνε την καινοτομία στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων χάρη στην πρόσβαση στις ενισχύσεις και στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα· ο εν λόγω σύμβουλος θα μπορούσε να συνδεθεί με τα περιφερειακά 
σχέδια, τα τεχνολογικά πάρκα, τα φυτώρια επιχειρήσεων, τα δίκτυα, κλπ· 

• να υποδειχθεί στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεισφορά του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 
Απασχόληση (ΕΣΑ) ενισχύοντας τη διασύνδεσή τους·

• να υποδειχθεί στην Επιτροπή να συγκεντρώσει καλύτερες πληροφορίες σχετικά με την
ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται με τη βοήθεια των 
Διαρθρωτικών Ταμείων·

• να υποδειχθεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί ο
κοινωνικός αποκλεισμός ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, να δώσουν ιδιαίτερη
προσοχή στον σεβασμό των εγκάρσιων στόχων που εντάσσονται εφεξής σε όλες τις 
πολιτικές και δράσεις (προσβασιμότητα, φύλο, κλπ.)·

• να κληθεί η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες, ιδίως αυτές που υπάγονται
στον στόχο σύγκλισης, να χρηματοδοτήσουν κατά προτεραιότητα μέτρα που ευνοούν τη 
δημιουργία πολυκεντρικών χώρων, προκειμένου να αποφευχθούν οι εδαφικές 
ανισορροπίες στα πολεοδομικά συγκροτήματα·

• να δεσμευθεί η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να αναλύσουν ποια είναι τα
καλύτερα προσαρμοσμένα μέσα για την επίτευξη εδαφικής ισορροπίας μεταξύ των 
αστικών και των αγροτικών ζωνών, ενισχύοντας τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών·

• να ζητηθεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να στηρίξουν και να
ενισχύσουν, στις αγροτικές ζώνες, τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που δεν απαιτούν φυσική εγγύτητα με τα μεγάλα 
αστικά κέντρα·

• να υποδειχθεί στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής περισσότερων
κυρώσεων όσον αφορά την εγκατάλειψη έργων που έχουν αναληφθεί με την οικονομική
βοήθεια της ΕΕ·

• να υπογραμμιστεί στην έκθεση η θέση που κατέχει, στην πολιτική συνοχής, η
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία και να κληθούν οι αρχές διαχείρισης να
ενθαρρύνουν τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω της δημιουργίας 
διαφόρων δικτύων συνεργασίας·

• να υποδειχθεί στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού, 
μέτρα που θα αποσκοπούν στην αύξηση της προβολής των επεμβάσεων όχι μόνο για τα
μεγάλα έργα υποδομής αλλά επίσης για τα έργα μικρότερου μεγέθους.


