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Η ανάγκη διακυβέρνησης προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη

Για να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν αρκεί να συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να γίνει, 
αλλά είναι πρωταρχικής σημασίας να εγκαθιδρύσουμε τους μηχανισμούς για το πώς πρέπει 
να γίνει, δηλαδή τη διακυβέρνηση.
Οι πολιτικές σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο πρέπει να εντάσσονται σε μια στρατηγική 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς, που μας θα
επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε ότι δεν αλληλοσυγκρούονται οι διαφορετικές πολιτικές. Η
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της βελτίωσης της 
διακυβέρνησης.
Η μελέτη που ζητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με τη «Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην περιφερειακή πολιτική» ανέδειξε τις διαφορές 
και τις δυσχέρειες στην εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Πράγματι, δεν υπάρχει
ενιαίο μοντέλο εταιρικής σχέσης, αλλά 27 διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής λαμβάνοντας 
υπόψη τα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Μια επιτυχημένη εταιρική σχέση
απαιτεί πράγματι μια ορισμένη επένδυση στην αρχή της διαδικασίας, κατόπιν όμως συνιστά 
κέρδος από πλευράς χρόνου, χρήματος και αποτελεσματικότητας.
Επιτόπου, η σύλληψη και η υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης προσκρούουν συχνά 
στις τεχνητές διαιρέσεις μεταξύ του διοικητικού τομέα ή αρχής και του πολιτικού τομέα. Οι
δομές ανταποκρίνονται ολοένα και λιγότερο στις ανάγκες των πολιτών σε έναν ολοένα και
πιο αλληλεξαρτώμενο κόσμο.
Ιδού ορισμένα παραδείγματα καταστάσεων αδιεξόδου, που πρέπει να τις επιλύσει η 
διακυβέρνηση:
 Οι δημόσιοι οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος, περιφέρεια, κοινότητες κ.ά.) 

διαθέτουν εξουσίες, προϋπολογισμούς, στρατηγικές επιλογές, χρονοδιαγράμματα. Πώς 
μπορεί να εξασφαλιστεί συνάφεια στα κοινά θέματα;

 Σε κάθε επίπεδο θεσπίζονται τομεακές πολιτικές: μεταφορές, εκπαίδευση, κοινωνική 
πολιτική, στέγαση, ενέργεια, κ.λπ. Οι φορείς λήψης αποφάσεων προβλέπουν άραγε τις 
συνέπειες στις άλλες πολιτικές;

 Στην ίδια εδαφική περιοχή (λόγου χάρη κοινότητα, περιφέρεια) οι ευρωπαϊκοί
κανονισμοί του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) προκρίνουν
την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εφαρμόζεται άραγε; Τι γίνεται με τη χρήση των άλλων
ευρωπαϊκών ταμείων, όπως είναι: το ΕΓΤΑΑ – το ΕΚΤ – το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την έρευνα και την ανάπτυξη (ΠΠΕΑ) επί της συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής;

 Μεταξύ των υπηρεσιών κάθε θεσμικού οργάνου (αρχίζοντας από τις Γενικές
Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φθάνοντας μέχρι τις υπηρεσίες των δήμων, 
περνώντας από τα υπουργεία και τις υπηρεσίες των περιφερειακών συμβουλίων) ποιες
είναι οι μέθοδοι εργασίας που κατά κανόνα εφαρμόζονται για να εξασφαλίζεται 
οριζόντια λειτουργία;

 Σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκέντρωση πρέπει να 
ολοκληρωθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα περιφερειακά και τοπικά 
θέματα.
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Από την αντίληψη της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο εργαλείο της διακυβέρνησης

Η αντίληψη της ολοκληρωμένης προσέγγισης, η βαθύτερη δηλαδή ενσωμάτωση όλων των
πολιτικών που ενέχουν εδαφικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, προωθείται ολοένα και 
περισσότερο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η αντίληψη γεννάται από την ανάγκη
υπέρβασης των διαχωρισμών.
Θεωρείται πλέον αναγκαιότητα, σε σημείο που τη βρίσκουμε σε πολυάριθμα κείμενα των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδίως στον τομέα της πολιτικής της συνοχής. Αποτέλεσε
κύριο μοτίβο προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Με
ποιον όμως τρόπο θα περάσουμε από τη σύλληψη της ιδέας στην έμπρακτη εφαρμογή;
Αν η ολοκληρωμένη προσέγγιση αναγνωρίζεται ως η αναγκαιότητα συνεκτίμησης των
διαφορετικών θεματικών ενοτήτων που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο έργο, η 
διακυβέρνηση είναι ο μηχανισμός πραγμάτωσής της. Η διακυβέρνηση είναι το μέσο
θέσπισης ρυθμίσεων συνεργασίας και λήψης αποφάσεων:
 για το ίδιο θέμα
 μεταξύ διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων
 μεταξύ διαφόρων εδαφικών οντοτήτων
 μεταξύ διαφόρων δημόσιων πολιτικών

Για να καταστεί λειτουργική η διακυβέρνηση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της
διαχείρισης έργου. Η διαχείριση έργου βασίζεται σε ορισμένους, ενίοτε πολύ απλούς
κανόνες. Αυτό το εργαλείο, που προέρχεται κατά βάση από τον κόσμο των επιχειρήσεων, δεν
επιτρέπει μόνο σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν μέσα σε ένα ολοένα και
πιο σύνθετο περιβάλλον, αλλά είναι εξίσου χρήσιμο για την εξασφάλιση της επιτυχίας έργων 
που χρηματοδοτούνται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την
οργάνωση της διάδρασης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο επιτρέπει, 
επομένως, να καταστεί λειτουργική η ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Δημιουργήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες μορφές διακυβέρνησης

Επί παραδείγματι: 

 Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα URBAN I και II στις αστικές 
συνοικίες και το πρόγραμμα LEADER στις αγροτικές περιοχές, κατέδειξαν την 
απόδοση του συστήματος.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε μια ειδική ομάδα για την εξέταση των 
πολεοδομικών ζητημάτων με τη συμμετοχή 12 Γενικών Διευθύνσεων υπό τον 
συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

 Το πρόγραμμα URBACT πολλαπλασίασε τα δίκτυα που εφαρμόζουν τη διακυβέρνηση 
υπό τη μορφή της διαχείρισης έργου. Από τον Μάιο του 2008 επτά δίκτυα είναι
αφιερωμένα ειδικά στη διακυβέρνηση.

 Ο γενικός κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία απαιτεί στο άρθρο 11 την εφαρμογή
της αρχής της εταιρικής σχέσης, δηλαδή τη διαβούλευση και τη συμμετοχή της 
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κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικοοικονομικών φορέων στη σύλληψη και την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 Τα κράτη μέλη συμφώνησαν στην εδαφική ατζέντα, ένα στρατηγικό έγγραφο για τη 
μεγαλύτερη ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Μια γραμμή δράσης του πρώτου προγράμματος υλοποίησης της εδαφικής
ατζέντας, που περιλαμβάνει αρκετές δράσεις, αφορά αποκλειστικώς την ενίσχυση της 
εδαφικής διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Για να ληφθεί περισσότερο υπόψη και για
να ελεγχθεί ο εδαφικός αντίκτυπος των δημόσιων πολιτικών, είναι απαραίτητο να 
βελτιστοποιήσουμε τη διάδραση μεταξύ των διαφόρων εδαφικών οντοτήτων.

 Η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (με
πρώτο παράδειγμα του ευρωπαϊκού δικτύου μητροπόλεων τη ζώνη Lille-Tournai-
Kortrijk τον Ιανουάριο του 2008) συνεπάγεται τη χρήση νέας διακυβέρνησης.

 Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠΕΑ (Δράση Στήριξης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το
SOCIAL POLIS, μια κοινωνική πλατφόρμα για την κοινωνική συνοχή στις πόλεις.

 Στην προσεχή της πράσινη βίβλο για την εδαφική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
εξετάζει το θέμα της διακυβέρνησης.

 Τέλος, στο τμήμα που αφορά την εδαφική συνοχή, η Συνθήκη της Λισαβόνας ζητεί
επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της διακυβέρνησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εισαγωγή
Οι νέες μέθοδοι διακυβέρνησης δεν υποκαθιστούν τα δημόσια θεσμικά όργανα (ευρωπαϊκά, 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά) που διαθέτουν αρμοδιότητες και προϋπολογισμούς, αλλά
τους παρέχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις δικές τους πολιτικές σε συνάφεια με το 
σύνολο των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) τους οποίους αφορά ένα συγκεκριμένο έργο.

Επομένως, ενδείκνυται εφεξής να επιλέξουμε και να εφαρμόσουμε δράσεις που θα
επιτρέψουν την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη αυτών των νέων μεθόδων διακυβέρνησης.

Διακυβέρνηση και ευρωπαϊκά ταμεία
 Με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η διακυβέρνηση κατά την υλοποίηση των

διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα 2007-2013 να 
είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά;

 Ποια μέτρα διακυβέρνησης μπορεί να εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
επιτύχει τη συνάρθρωση των διαφόρων κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
ΠΠΕΑ, ΕΤΑ, ΕΓΤΑΑ, κ.λπ.);

 Πρέπει άραγε να συγχωνεύσουμε το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με τα άλλα
ταμεία στη μελλοντική πολιτική συνοχής της μετά το 2013 προγραμματικής 
περιόδου;

 Από το 2014 και έπειτα, πρέπει άραγε να θεσπίσουμε κανονισμούς που να
καθιστούν υποχρεωτική την ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη χρήση των 
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εργαλείων διακυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία (τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας);

Προτάσεις για την ανάπτυξη της διακυβέρνησης στους δημόσιους οργανισμούς

 Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή μιας μεθόδου διακυβέρνησης η οποία θα τηρεί το θεσμικό πλαίσιο των 
κρατών μελών;

 Πρέπει άραγε να καθορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ευθύνες των
περιφερειακών αρχών στο άρθρο 274 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που προβλέπει 
την αποκέντρωση της ευθύνης της υλοποίησης των προγραμμάτων προς το 
περιφερειακό επίπεδο;

 Πρέπει άραγε να δημιουργήσουμε ένα επίσημο Συμβούλιο Υπουργών, 
επιφορτισμένο με τη χωροταξική ανάπτυξη, ούτως ώστε να στηρίξουμε την πρόοδο 
της πολιτικής συνοχής και την εδαφική διάσταση;

 Με ποιον τρόπο μπορούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές
και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας πραγματικής διακυβέρνησης των 
έργων αγροτικού-αστικού και περιαστικού χαρακτήρα;

 Με ποιον τρόπο μπορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προωθήσουν τη
χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ως εργαλείο 
διασυνοριακής διακυβέρνησης και με ποια εργαλεία για να εξασφαλίσουν την επίτευξή 
της;

 Με ποιον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η υλοποίηση των δράσεων για τη διακυβέρνηση
του πρώτου προγράμματος εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας που αποφασίστηκε κατά 
το Συμβούλιο των Αζορών της 23ης Νοεμβρίου 2007;

 Με ποιον τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ώστε να επιτρέψει ένα οριζόντιου χαρακτήρα έργο στα θέματα στα οποία 
εμπλέκονται πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές, μέσω της ανάθεσης του καθήκοντος
σε μια προσωρινή ομάδα (για παράδειγμα, με βάση το μοντέλο της προσωρινής 
επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές).

Δείκτες και μέτρα των αποτελεσμάτων των νέων μορφών διακυβέρνησης
 Με ποιον τρόπο μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους

φορείς, να αναπτύξει δείκτες για την εφαρμογή της διακυβέρνησης;

 Με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο πρόγραμμα ORATE για να 
επεξεργαστούμε τους δείκτες της διακυβέρνησης;

 Στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ θα ξεκινήσει η ιδέα δημιουργίας ενός
«σήματος βιώσιμης πόλης»», που θα περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός πλαισίου 
αναφοράς για τη βιώσιμη πόλη. Με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η
διάσταση της διακυβέρνησης θα ενταχθεί στην έννοια της βιώσιμης πόλης και θα 
περιληφθεί, επομένως, στο σύστημα αναφοράς για τη βιώσιμη πόλη;

 Με ποιον τρόπο μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης στη φάση 
αξιολόγησης;
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 Σε ποιον βαθμό η διαδικασία της εκ των υστέρων ακρόασης δύναται να 
προσανατολιστεί περισσότερο στον αντίκτυπο των έργων;

 Ποιους μηχανισμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε προκειμένου να επιτρέψουμε μια
ποιοτική επιλογή των εταίρων στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής 
σχέσης;

 Σε ποιον βαθμό μπορεί η εκ των υστέρων αξιολόγηση να επικεντρωθεί περισσότερο 
στην ποιοτική πτυχή των έργων;

 Με ποιον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε, αμέσως μόλις δρομολογηθούν τα έργα, 
υποχρεωτικές διαδικασίες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου;

Επεξήγηση – πειθώς – διαμόρφωση – διάδοση των καλών πρακτικών της 
διακυβέρνησης
 Ποιες άλλες δράσεις μπορούμε να εξετάσουμε για να αναπτύξουμε τη διάδοση των

καλών πρακτικών από πλευράς διακυβέρνησης;

 Σε ποιον βαθμό θα μπορούσαν τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα να αναπτύξουν τις
δράσεις τους σε θέματα διακυβέρνησης και να συμβάλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στο να 
καταστούν πιο λειτουργικές αυτές οι μέθοδοι διακυβέρνησης;

 Με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πολυάριθμα υφιστάμενα δίκτυα
μεταξύ πόλεων και περιφερειών για να διαδώσουμε τη γνώση της διαχείρισης έργου;

 Με ποιον τρόπο μπορούμε να παρακινήσουμε τους αιρετούς άρχοντες και τα στελέχη
της δημόσιας διοίκησης να χρησιμοποιούν τους δημοσιονομικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας για να καταρτιστούν στα θέματα διακυβέρνησης, ιδίως της διαχείρισης έργου;

 Μπορούμε να προσδώσουμε έναν πιο διαρθρωμένο ρόλο στα πανεπιστήμια και σε άλλα
ιδρύματα ανώτερης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της διακυβέρνησης;

 Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε ό,τι αφορά την 
προώθηση νέων μεθόδων διακυβέρνησης;
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