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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνοχή, που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, είναι ένας θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ήδη, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η περιφερειακή πολιτική προσπαθεί να προαγάγει 
την αρμονική και αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου του ευρωπαϊκού εδάφους. Εδώ και 
περισσότερα από 20 χρόνια, τα διαρθρωτικά προγράμματα και οι διαρθρωτικές προσαρμογές 
επιχειρούν να επιτύχουν τη σύγκλιση ολοένα και περισσότερο διαφορετικών μεταξύ τους 
περιφερειών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Μετά την τελευταία διεύρυνση, η οποία μετέβαλε εκ βάθρων την εδαφική διάσταση της ΕΕ, 
είναι τουλάχιστον επιτακτική η ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στον στόχο της εδαφικής 
συνοχής, με σκοπό αφενός να επιτευχθεί η ολοκλήρωση, αφετέρου να αντιμετωπιστεί η κρίση
προσανατολισμού που διέρχεται η Ευρώπη και να συμφιλιωθούν οι πολίτες με το εγχείρημα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει, επομένως, την πρώτη αυτή έκθεση σχετικά με τη συνοχή μετά τις 
διευρύνσεις του 2004 και του 2007.

2. ΤΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΩΝ 27

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τέταρτης έκθεσης, κατά την περίοδο 2000-2006 σημειώθηκε 
κάποια πρόοδος όσον αφορά τη σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο. Οι κυριότεροι αποδέκτες της 
πολιτικής για τη συνοχή, ήτοι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, 
κατέγραψαν πράγματι εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης.

Από το 2000, η υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη παρατηρείται στις χώρες όπου το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα σε όρους αγοραστικής δύναμης, όπως 
στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, οι οποίες, το διάστημα 2000-2006, κατέγραψαν αύξηση 
του ΑΕγχΠ τους κατά 2,8% και 2% αντιστοίχως. Επίσης, ο αριθμός των περιφερειών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου μειώθηκε από 78 σε 
70.

Εντούτοις, τα νέα κράτη μέλη, έχοντας ως αφετηρία πολύ χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ και παρά τους δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξής τους, αντιμετωπίζουν περισσότερες 
δυσκολίες από ό,τι τα παλαιά κράτη μέλη. Βάσει των σημερινών ρυθμών ανάπτυξης, 
φαίνεται πως η Πολωνία, όπως επίσης και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, θα χρειαστούν
περισσότερα από 15 χρόνια για να αυξήσουν το ΑΕγχΠ τους στο 75% του μέσου όρου της 
ΕΕ των 27.

Παρότι η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών έχει αναμφίβολα σημειώσει πρόοδο τα 
τελευταία χρόνια, το χάσμα στο επίπεδο της ανάπτυξης εντός των κρατών μελών έχει 
μεγαλώσει. Η διεύρυνση των περιφερειακών και υποπεριφερειακών ανισοτήτων 
παρατηρείται σε διάφορα επίπεδα – απασχόληση, παραγωγικότητα, εισοδήματα, επίπεδο 
εκπαίδευσης, ικανότητα καινοτομίας κ.λπ.
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Ορισμένες από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες αρχίζουν μάλιστα να καταγράφουν πολύ 
χαμηλούς ή ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1995-
2004, παρατηρούμε ότι η παραγωγικότητα μειώθηκε σε 29 περιφέρειες της Ιταλίας, της 
Γαλλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας, ενώ τα ποσοστά απασχόλησης μειώθηκαν σε 16 
περιφέρειες, κυρίως της ανατολικής Γερμανίας, της βορειανατολικής Γαλλίας και της βόρειας 
Αγγλίας. Οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν στις πιέσεις του παγκόσμιου 
εμπορίου, αναπτύσσοντας οικονομίες καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας. 

Συχνά, οι εν λόγω περιφέρειες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο και από τις 
δημογραφικές μεταβολές, ιδίως από τη γήρανση του πληθυσμού. Η μείωση του πληθυσμού 
οξύνει τα οικονομικά προβλήματα, διότι η περιφερειακή αγοραστική δύναμη περιορίζεται, 
ενώ παράλληλα από τις περιφέρειες αυτές αποδημεί κατά κύριο λόγο ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό. Η πολιτική συνοχής πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή τη σοβαρή πρόκληση, 
προκειμένου να διατηρηθεί η δημογραφική και εδαφική ισορροπία της ΕΕ.

Η έκθεση προβαίνει επίσης σε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με τους βασικότερους 
ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται πως οι 
περιφερειακές ανισότητες, υπολογιζόμενες σε κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, είναι πολύ πιο έντονες 
στην ΕΕ των 27 από ό,τι στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία: όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ και 40 από 
τις 47 περιφέρειες της Ιαπωνίας έχουν κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ υψηλότερο του μέσου όρου της 
ΕΕ. Αυτό εξηγείται εν μέρει από την ιδιαιτερότητα του εδάφους της ΕΕ που συγκεντρώνει, σε 
έναν περιορισμένο χώρο, μεγάλη γεωγραφική και πολιτιστική ποικιλομορφία, παράλληλα με 
την ιστορική ιδιαιτερότητα που σχετίζεται με τη διαίρεση της ηπείρου μετά τους δύο 
παγκοσμίους πολέμους.
Στην Κίνα, αντιθέτως, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μετά βίας φθάνει το ένα πέμπτο του 
κοινοτικού μέσου όρου και στην Ινδία μόλις το ένα όγδοο.

3. Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

Ο νέος προγραμματισμός των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013 τέθηκε 
επισήμως σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2007 σε μια διευρυμένη Ευρώπη με 27 κράτη 
μέλη. Παρότι το συνολικό ποσό των κονδυλίων του προϋπολογισμού παραμένει υψηλό (308 
δισεκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη την Ένωση), οι ανάγκες των νέων κρατών μελών 
απαιτούν σημαντικές επενδύσεις που καθιστούν αναγκαίο στα παλαιά κράτη μέλη τον 
αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων με μειωμένους προϋπολογισμούς.

Πέρα από τους στόχους της ολοκλήρωσης, ο προγραμματισμός για την περίοδο 2007-2013 
είναι σαφώς προσανατολισμένος προς την προώθηση των πολιτικών για την καινοτομία και 
την ανταγωνιστικότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηλώσει τη βούλησή της να 
καλύψει τη διαφορά που τη χωρίζει από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις (Ηνωμένες Πολιτείες και 
Ιαπωνία) και να διαθέσει το 3% του ΑΕγχΠ της στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

Η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες όσον αφορά τις 
επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη: παρότι 27 περιφέρειες υπερβαίνουν τον στόχο της 
Βαρκελώνης, διαθέτοντας άνω του 3% του ΑΕγχΠ τους στην έρευνα και την ανάπτυξη, σε 
περισσότερες από 100 περιφέρειες οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη δεν αγγίζουν 
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καν το 1%. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις μητροπόλεις, αλλά και ότι ορισμένες περιφέρειες 
χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα έχουν επιτύχει υψηλές επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποδεικνύοντας ότι το υψηλό επίπεδο επενδύσεων και απασχόλησης στην έρευνα και την 
ανάπτυξη δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά 
κέντρα.

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας, θεσπίστηκε ένα σύστημα 
δέσμευσης πόρων, προκειμένου οι πιστώσεις να κατευθύνονται προς δαπάνες σχετιζόμενες 
με αυτή τη διαδικασία.
Βάσει των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν ήδη παραληφθεί, η έκθεση επισημαίνει 
ότι κατά μέσο όρο το 64% των πόρων του στόχου της σύγκλισης και το 80% των πόρων της 
ανταγωνιστικότητας θα διατεθούν σε επενδύσεις προσανατολισμένες προς τις δαπάνες για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, ποσοστά που αντιστοιχούν σε περίπου 210 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ήτοι 55 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η πολιτική συνοχής λειτουργεί ως πραγματικός μοχλός ώθησης της 
ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής, κυρίως με τη συγκρότηση 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και με εδαφικές συνεργασίες υπέρ της απασχόλησης, 
της καινοτομίας και της έρευνας, στο πλαίσιο των οποίων οι ΜΜΕ μπορούν εύκολα να 
συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια και τις τοπικές δομές ανάπτυξης. 

Ωστόσο, για να μπορέσει η πολιτική συνοχής να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας και της έρευνας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, είναι απαραίτητη 
μια ευέλικτη προσέγγιση για τον προσανατολισμό των πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών. Διότι εάν θεωρούσαμε την πολιτική συνοχής ως 
χρηματοδοτικό μέσο της στρατηγικής της Λισαβόνας, δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε 
ούτε τους στόχους της πολιτικής συνοχής ούτε εκείνους της Λισαβόνας. Η πολιτική συνοχής
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα απλό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων άλλων τομεακών 
πολιτικών· είναι μια κοινοτική πολιτική με σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία
έχει τον δικό της λόγο ύπαρξης, τη συνοχή. 

Απέναντι στα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα που απεκάλυψε η ενδιάμεση εξέταση, αλλά 
και δεδομένων των μεγάλων περιορισμών που συνεπάγεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε 
μια Ευρώπη με 27 κράτη μέλη, η πολιτική συνοχής δεν έχει πρωταρχικό στόχο να επιτρέψει 
στην ΕΕ να αποκτήσει την πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διαρθρωτικές πολιτικές δεν πρέπει να 
τίθενται σε στεγανά και να περιορίζονται σε έναν θεματικό τομέα· αντιθέτως, πρέπει να 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μαζί με τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης και 
τις δημόσιες πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη. 

Η έγκριση του εδαφικού προγράμματος και του Χάρτη της Λειψίας κατά την υπουργική 
διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λειψία στις 24 και 25 Μαΐου 2007 συνιστά σημαντικό 
βήμα για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ευκταίο είναι οι στόχοι τους να 
μεταφραστούν στη θέσπιση ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης για την καλύτερη 
ένταξη της εδαφικής διάστασης σε όλες τις δημόσιες, κοινοτικές και εθνικές πολιτικές.
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4. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η πολιτική συνοχής πρέπει να επικεντρώνεται στον θεμελιώδη στόχο της εδαφικής συνοχής 
και δεν πρέπει να εστιάζεται (όπως συνεπάγεται ένας αυστηρός προσανατολισμός των 
κονδυλίων) στις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας 
και της απασχόλησης, καθώς έτσι υπάρχει κίνδυνος περιθωριοποίησης των περιφερειών με 
περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης που όμως δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
της σύγκλισης.

Στην τέταρτη έκθεση γίνεται ένας απολογισμός της εδαφικής συνοχής στην ΕΕ των 27 και 
διαπιστώνεται η ισχυρή συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στις πρωτεύουσες. 
Συγκεκριμένα, το 2004, οι περιφέρειες των πρωτευουσών παρήγαγαν κατά μέσο όρο το 32% 
του ΑΕγχΠ της χώρας τους, ενώ αντιπροσωπεύουν το 22% του πληθυσμού. Το φαινόμενο 
αυτό είναι εντονότερο και αναπτύσσεται ταχύτερα στα νέα κράτη μέλη.

Στην έκθεση αναλύονται οι εδαφικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο, όπου η επιτάχυνση της 
αστικοποίησης ανατρέπει τις δημογραφικές ισορροπίες, με ισχυρή τάση ανάπτυξης των 
προαστίων στις ευρωπαϊκές πόλεις και μείωση του πληθυσμού στις περιοχές της υπαίθρου. 
Εάν οι δημόσιες πολιτικές παραμείνουν ως έχουν, οι εδαφικές αυτές ανισότητες αναπόφευκτα 
θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά το θέμα αυτό είναι η μελέτη του Δικτυακού Παρατηρητηρίου 
Χωροταξίας του Ευρωπαϊκού Εδάφους (European Spatial Planning Observation Network –
ESPON) με τίτλο «Les devenirs du territoire»1 (Οι χωροταξικές εξελίξεις). 
Η μελέτη αυτή επιτρέπει τη σύγκριση δύο σεναρίων μακροπρόθεσμης χωροταξικής 
ανάπτυξης.
Το ένα σενάριο, το οποίο είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά προς την 
ανταγωνιστικότητα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και στην 
ανάδυση νέων τεχνολογιών, αλλά θα προκαλούσε υψηλότερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
κόστος, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε χαμηλές οικονομικές και 
κοινωνικές επιδόσεις. 

Αντιθέτως, από ένα σενάριο προσανατολισμένο προς τη συνοχή προκύπτει ένα πιο διάχυτο 
μοντέλο όσον αφορά τις δυνατότητες προσέλκυσης και συγκέντρωσης των μητροπολιτικών 
περιοχών. Μπορούν να αναδυθούν πολλές επιτυχημένες περιοχές ολοκλήρωσης τόσο στην 
καρδιά της Ευρώπης όσο και στις περισσότερο ή λιγότερο απόκεντρες περιφέρειες.
Αυτό το μοντέλο πολυκεντρικής ανάπτυξης συνοδεύεται βεβαίως από μικρότερη οικονομική 
ανάπτυξη σε σχέση με το πρώτο σενάριο, η ανάπτυξη αυτή όμως είναι καλύτερα 
κατανεμημένη γεωγραφικά, αποτρέποντας έτσι τη συγκέντρωση, σε μια περιορισμένη 
περιοχή, των συγκρούσεων του πληθυσμού και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πιέσεων. 

  
1 «Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe» (Οι χωροταξικές εξελίξεις το 2030.
Χωροταξικά σενάρια για την Ευρώπη), ESPON 2006.
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Για το λόγο αυτό, πρέπει να προσανατολίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις δαπάνες προς 
έργα ανάπτυξης της ελκυστικότητας όλων των περιφερειών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ευρώπης, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έγκειται στην 
ποικιλομορφία της.

Μια ισορροπημένη και αειφόρος ανάπτυξη, που θα λαμβάνει υπόψη τις δεόντως 
προσδιορισμένες εδαφικές ανάγκες, δεν μπορεί να αγνοεί την ποικιλομορφία. Η περιφερειακή 
πολιτική της Ένωσης οφείλει, συνεπώς, να ασκείται στο πλαίσιο στενής εταιρικής σχέσης με 
τους περιφερειακούς φορείς και σε συντονισμό με τις λοιπές εθνικές και περιφερειακές 
πολιτικές. Θα πρέπει εν προκειμένω να εξετάσουμε εάν η αρχιτεκτονική που ακολουθεί η 
Επιτροπή –κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί, εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, 
επιχειρησιακά προγράμματα– αποτελεί την καλύτερη διαδικασία για μια πραγματική 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και για τον ορθό προσδιορισμό των εδαφικών αναγκών.

5. ΝΕΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Όπως επισημαίνεται στην τέταρτη έκθεση, οι περιφερειακές και διαπεριφερειακές διαφορές 
είναι πολύ πιο έντονες στην ΕΕ από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Παρότι η 
σχεδόν ταυτόχρονη είσοδος 12 νέων κρατών μελών έχει διαταράξει ελαφρώς τις στατιστικές, 
οι εδαφικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν παραμένουν σοβαρές, είτε αφορούν 
την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη είτε την προσβασιμότητα είτε την ποιότητα ζωής. 

Σε αυτές προστίθενται και νέες προκλήσεις οι οποίες πρόκειται να αυξηθούν μέσα στα 
επόμενα χρόνια: η συγκέντρωση στις πόλεις, η οποία προκαλεί προβλήματα συμφόρησης και 
ζητήματα κοινωνικοπολιτιστικής ένταξης στις πόλεις, οι δημογραφικές μεταβολές, που 
μεταφράζονται καταρχάς σε γήρανση του πληθυσμού, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η 
συνέχιση της παγκοσμιοποίησης και η αύξηση της ζήτησης γεωργικών προϊόντων, η αλλαγή 
του κλίματος, η οποία μεταφράζεται σε επιδείνωση του ευάλωτου χαρακτήρα ορισμένων 
περιοχών έναντι των φυσικών καταστροφών, και η αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Αυτές οι νέες προκλήσεις προσθέτουν μια νέα διάσταση στη χωροταξική ανάπτυξη, 
καθιστώντας απαραίτητη τη διατήρηση των διαρθρωτικών πολιτικών και μετά το 2013. Είναι,
λοιπόν, απαραίτητο να μην επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στα νέα κράτη μέλη, διότι οι 
προκλήσεις αυτές είναι εξίσου σοβαρές για την ΕΕ των 15 και απαιτούν μια ευρύτερη 
προσέγγιση από αυτήν της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Επιπλέον, τα συμπεράσματα της τέταρτης έκθεσης σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις για 
την πολιτική συνοχής αποδεικνύουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης νέων δεικτών, 
πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, οι οποίοι θα μπορούν να απεικονίζουν καλύτερα την 
εδαφική πραγματικότητα κάθε περιφέρειας και τον βαθμό συνοχής που έχει ήδη επιτευχθεί 
στην πράξη.

Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στις διαρθρωτικές πολιτικές αυτές οι νέες προκλήσεις και 
να τους χορηγηθούν οι απαραίτητοι πόροι, διότι το επίπεδο εδαφικής συνοχής θα εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από τον εδαφικό αντίκτυπό τους και από τον τρόπο με τον οποίο θα 
λαμβάνονται υπόψη από τις δημόσιες πολιτικές. 
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Πράγματι, η λογική της χωροταξικής ανάπτυξης είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται 
αφενός στην οργάνωση του χώρου, οργάνωση που επηρεάζεται από πολιτικές σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και από τις κοινωνικές τάσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη και 
τις απαιτήσεις της αγοράς. 
Οι κεντρικά ασκούμενες ή τομεακές πολιτικές μπορούν να έχουν ακούσιο εδαφικό αντίκτυπο
ικανό να πλήξει τη χωροταξική ανάπτυξη. Αντιθέτως, οι πολιτικές που είναι επικεντρωμένες 
στην εδαφική πτυχή είναι σε θέση όχι μόνο να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις αυτές, αλλά 
και να προσφέρουν επίσης προστιθέμενη αξία, ενσωματώνοντας τις οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές διαστάσεις στις οριζόντιες πολιτικές. 

Η χωροταξική ανάπτυξη διαδραματίζει, συνεπώς, πρωτεύοντα ρόλο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση αυτών των σύνθετων προβλημάτων. Ένα στοιχείο-κλειδί της είναι η διεύρυνση 
της στρατηγικής της Λισαβόνας ώστε να συμπεριλάβει την εδαφική διάσταση, επιτρέποντας 
έτσι τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιφερειών κατά τη χάραξη των 
δημόσιων πολιτικών. Από την πλευρά της Λισαβόνας, η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής 
απαιτεί την αξιοποίηση του «κεφαλαίου» και των δυνατοτήτων του συνόλου των 
περιφερειών, την προώθηση της εδαφικής ολοκλήρωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
ενθαρρύνοντας τις διευρωπαϊκές συνέργειες και τη δημιουργία ομάδων καινοτόμων 
δραστηριοτήτων. 

Στην πράξη, η εφαρμογή της εδαφικής συνοχής θα απαιτούσε:

• τη συγκέντρωση των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών ανάπτυξης στην 
αξιοποίηση του κεφαλαίου και των δυνατοτήτων των περιφερειών·

• τον επανακαθορισμό της θέσης των ευρωπαϊκών περιφερειών, ενισχύοντας το 
προφίλ τους και τη διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό τη βελτίωση της 
ολοκλήρωσης και της διασύνδεσής τους.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η νέα και αυξανόμενη προσοχή που εκδηλώνεται από χώρες 
όπως η Κίνα και η Ρωσία για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της συνοχής ως μέσο 
διασφάλισης μιας ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Η περιφερειακή ανάπτυξη αντιπροσωπεύει σήμερα σχεδόν το ένα τρίτο των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και το 2008 θα καταλάβει την πρώτη θέση όσον αφορά τις 
δημοσιονομικές δαπάνες.

Ωστόσο, παρά τη διεύρυνση και τις νέες εδαφικές προκλήσεις, ο όγκος των πόρων μειώνεται 
σε σχέση με το ΑΕγχΠ της ΕΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, το 2013, οι δαπάνες 
που σχετίζονται με τη συνοχή δεν αναμένεται να υπερβαίνουν το 0,35% του ΑΕγχΠ, ποσοστό 
που αντιστοιχεί στο επίπεδο των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει άλλη μια φορά την πρόταση που 
είχε καταθέσει για τη δημιουργία ενός κοινοτικού αποθεματικού επίδοσης για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, που θα επέτρεπε την αναδιάθεση των μη χρησιμοποιημένων πόρων που προκύπτουν 
από τον κανόνα Ν+2 ή Ν+3 προς περιφέρειες ή προγράμματα που χρησιμοποιούν με τον 
βέλτιστο τρόπο τους πρόσθετους αυτούς πόρους, μεγιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτόν τον 
αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής.
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Όπως είναι γνωστό, η πολιτική συνοχής βρίσκεται αντιμέτωπη με τους πειρασμούς της 
επανεθνικοποίησής της, στους οποίους ορισμένα κράτη μέλη επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
ευαισθησία, υιοθετώντας μια κατά κύριο λόγο λογιστική προσέγγιση των κοινοτικών 
πολιτικών. Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή, η προστιθέμενη 
αξία των διαρθρωτικών προγραμμάτων υπερβαίνει τους αριθμούς.

Κατά την εξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2008-2009, η πολιτική συνοχής πρέπει να 
ιδωθεί καταρχάς σε σχέση με τη συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι ως 
ένα απλό εργαλείο αναδιανομής, διαφορετικά συντρέχει σοβαρός κίνδυνος να τεθεί εν 
αμφιβόλω η ίδια η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, τον περασμένο 
Μάιο, του εδαφικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί έναν χάρτη πορείας απαραίτητο για 
την ανάδειξη, στο επίπεδο του Συμβουλίου και κάθε Προεδρίας της ΕΕ, της πολιτικής 
προτεραιότητας της εδαφικής συνοχής.


