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Η Περιφερειακή και Διαρθρωτική πολιτική συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στους πλέον σημαντικούς τομείς πολιτικής.  Αυτό, όχι μόνο σε ότι αφορά την χορήγηση σε 
οικονομικούς πόρους, αλλά κυρίως λόγω της σημασίας της για την κοινωνική, οικονομική 
και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την ανάπτυξη των συνολικά 268 
Περιφερειών.

Σε πολλά μέρη ευρίσκονται οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει εκτεταμένων 
παρόμοιων προκλήσεων. Θα πρέπει να εκτεθούν στην παγκοσμιοποίηση και στις 
συνδεδεμένες με αυτή επιταχυμένες οικονομικές αναδιαρθρώσεις, το άνοιγμα των εμπορικών 
σχέσεων, τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης, την εξέλιξη της οικονομίας που 
βασίζεται στη γνώση, τη δημογραφική αλλαγή καθώς και την αύξηση της μετανάστευσης.

Παρ' όλο που ο στόχος της Διαρθρωτικής Πολιτικής της ΕΕ είναι να υποστηρίζει τις 
περιφέρειες κατά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, εν δυνάμει αιτούντες 
αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλα εμπόδια. Πρόκειται κυρίως για, μεταξύ άλλων, αυξημένα
γραφειοκρατικά εμπόδια, πολυάριθμους καθώς και δύσκολα κατανοητούς εκτελεστικούς 
κανόνες, αδιαφανείς ρυθμίσεις όσον αφορά τις συγχρηματοδοτήσεις, μικρές ευκαιρίες για 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων των σχεδίων καθώς και μικρές μόνο δυνατότητες 
για τον συντονισμό σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων ευρίσκεται στην ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης προσέγγισης της διαπεριφερειακής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών που 
έχουν αποδείξει την αξία τους (best practices), ώστε οι διάφοροι φορείς στις περιφέρειες να 
μπορούν να βασίζονται στις εμπειρίες άλλων.  Αυτός είναι ο στόχος αυτής της εκθέσεως.  
Όμως, στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν τόσο οργανωτικά θέματα όσο και ζητήματα από 
πλευράς περιεχομένου.  Ένα από τα σημαντικότερα έγκειται στη διευκρίνιση του όρου best 
practices (βέλτιστες πρακτικές).  Διότι, ναι μεν ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε πολλούς 
τομείς, αλλά δεν υφίσταται ακόμη ένας σαφής και ενιαίος ορισμός.

Ταυτόχρονα είναι δυνατόν να καταγραφούν για τον τομέα της Περιφερειακής και 
Διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένοι συντελεστές, που θα μπορούσαν 
να χρησιμεύσουν στην αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών. Η εισηγήτρια συνιστά ως εκ 
τούτου τα ακόλουθα σημεία:

 ποιότητα του σχεδίου

 εγγύηση της αρχής της εταιρικής σχέσης

 αειφορία των μέτρων

 τήρηση της ισότητας ευκαιριών

 καινοτομία του σχεδίου

 αποτελεσματικότητα της χρήσεως των πόρων καθώς και

 διάρκεια του σχεδίου μέχρι την υλοποίησή του
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 δυνατότητα μεταφοράς του σχεδίου από την άποψη της υλοποίησης και σε άλλες 
Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την πολυμορφία από πλευράς περιεχομένου της πολιτικής συνοχής της ΕΕ η 
έκθεση θα επικεντρωθεί μόνο σε ορισμένα σημαντικά σημεία και δη μεταξύ άλλων:

 Έρευνα και ανάπτυξη / καινοτομία

 Προστασία του περιβάλλοντος - Προστασία του κλίματος - αειφόρος πολιτική στον 
τομέα της ενέργειας

 Δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας

 Δια βίου μάθηση

 Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης αστικών περιοχών

 Δημογραφική εξέλιξη

 Διασυνοριακή συνεργασία

 Εταιρικές σχέσεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα

Με βάσει τα σχέδια από τις Περιφέρειες θα πρέπει να αναγνωρισθούν μέσω των 
προαναφερθέντων γενικών συντελεστών ειδικοί παράγοντες που θα προσαρμοσθούν στα 
θέματα ιδιάζουσας σημασίας όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές (best practices)

Πέρα από αυτά, τα από πλευράς περιεχομένου θέματα, η έκθεση θα ασχοληθεί και με 
οργανωτικά ζητήματα.  Αυτό κυρίως σε σχέση με τους πόρους και τα μέτρα με τα οποία οι 
αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές μπορούν να ανταλλαγούν ή να υπάρχει πρόσβαση σε 
αυτές μεταξύ των φορέων στις Περιφέρειες.

Η έκθεση "βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Περιφερειακής Πολιτικής και τα εμπόδια που 
τίθενται στην χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων" θα περιλαμβάνει συμπεράσματα και 
συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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