
DT\748170EL.doc PE414.354v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

16.10.2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή και την κατάσταση για 
τη συζήτηση σχετικά με την μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij



PE414.354v01-00 2/9 DT\748170EL.doc

EL

Εισαγωγή

Ο στόχος του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι διπλός: πρώτον, να παράσχει μια ανάλυση 
της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή και δεύτερον να παρουσιάσει ορισμένες 
αρχικές ιδέες του εισηγητή ως απάντηση στο παρόν σημαντικό έγγραφο προσανατολισμού. 
Στο τρέχον στάδιο συζήτησης, το παρόν έγγραφο εγείρει μόνο τα σημαντικά θέματα που 
πρέπει να θιγούν στο σχέδιο έκθεσης και προβάλλει την αρχική αντίδραση του εισηγητή σε 
αυτά. Ο δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις 
της παρούσας έκθεσης με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της συζήτησης στην 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο εισηγητής σας είναι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σύντομα μια σαφή άποψη όχι μόνο σχετικά με την κατανόηση και 
το ρόλο της εδαφικής συνοχής, αλλά και σχετικά με το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής 
της ΕΕ.

Η έκθεση πρωτοβουλίας στοχεύει στο να ανταποκριθεί όχι μόνο στην Πράσινη Βίβλο για την 
εδαφική συνοχή, αλλά και στην 5η έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή. Η τελευταία συζητήθηκε ήδη στην Επιτροπή REGI το Σεπτέμβριο και, συνεπώς, η 
ανάλυσή της θα αναφερθεί σύντομα στο τέλος του παρόντος εγγράφου εργασίας.

Γενικό πλαίσιο

Στην έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με «το ρόλο της εδαφικής συνοχής στην περιφερειακή 
ανάπτυξη» (εισηγητής Ambroise Guellec), που εγκρίθηκε στη σύνοδο της ολομέλειας της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβεί άμεσα στη δημοσίευση μιας «Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή».  Εκείνη την 
περίοδο αυτή η ενέργεια αποτελούσε σαφή ένδειξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ότι η έννοια της «εδαφικής συνοχής» θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη 
μελλοντική εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Για το λόγο αυτό επιβαλλόταν να 
οριστεί καταλλήλως. Η χρήση του «εδαφικής» μαζί με την «οικονομική και κοινωνική» 
συνοχή στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 3 ΣΕΕ και άρθρο 174 ΣΕΕ), παγίωσε περαιτέρω 
την εν λόγω έννοια, της οποίας ο ορισμός, οι μέθοδοι και η προσέγγιση παρέμειναν ωστόσο 
κάπως ασαφή. 

Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία 1990, βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική συζήτηση σχετικά με 
την εδαφική συνοχή. Το 1999 το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) 
ξεκίνησε μια διαδικασία που προετοίμαζε την έγκριση του 2007 της «Εδαφικής ατζέντας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» από τους Υπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για το χωροταξικό 
σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη. Αυτά τα έγγραφα πολιτικής έδιναν μεγάλη έμφαση στο 
ρόλο που καλούταν να παίξει η εδαφική συνοχή στη διασφάλιση μιας αρμονικής, αειφόρους 
ανάπτυξης στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά στην εν λόγω 
προσέγγιση στην έκθεσή του για τη «Συνέχιση της εδαφικής ατζέντας και του χάρτη της 
Λειψίας» (εισηγήτρια: Gisela Kallenbach), επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για σαφή 
ορισμό της εδαφικής συνοχής στην επόμενη Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή.  
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Περιεχόμενο της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά ενέκρινε την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή στις 6 
Οκτωβρίου 2008 με τον τίτλο «Μετατρέποντας την εδαφική πολυμορφία σε δύναμη». Η 
βίβλος δεν παρέχει ορισμό της «εδαφικής συνοχής». Αντιθέτως, ξεκινάει ευρείες 
διαβουλεύσεις με περιφερειακές, τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών με 
στόχο την προώθηση της κοινής αντίληψης για την εν λόγω νέα έννοια και τις επιπτώσεις της 
για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού παρέχει έναν 
κατάλογο με συγκεκριμένες ερωτήσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές 
συμπεριλαμβανομένου ενός ορισμού. Οι εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις λήγουν στο τέλος 
Φεβρουαρίου 2009. 

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, η εδαφική συνοχή διασφαλίζει την αρμονική ανάπτυξη 
όλων των περιφερειών της ΕΕ και ότι οι πολίτες της μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα 
εγγενή χαρακτηριστικά των εν λόγω περιφερειών. Η Πράσινη Βίβλος προτείνει ότι η 
πολυμορφία πρέπει στην πραγματικότητα να μεταμορφωθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ. Η βασική πρόκληση συνεπώς 
είναι να βοηθήσουμε τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους. Για το σκοπό 
αυτό, η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι οι αποτελεσματικές λύσεις συχνά απαιτούν 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εμπλεκόμενων αρχών και 
συμμετεχόντων. Κάνει επίσης ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για βελτιωμένη διαχείριση της 
πολιτικής συνοχής για να καταστεί πιο ευέλικτη και ικανή να προσαρμοστεί στην 
καταλληλότερη κλίμακα της απαιτούμενης παρέμβασης.

Η Πράσινη Βίβλος επικεντρώνεται στην ανάγκη να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη αστική-
αγροτική ανάπτυξη και προτείνει τρόπους για αποτροπή της ερήμωσης και της άτακτης 
εξάπλωσης αστικών περιοχών. Επεξεργάζεται τρεις βασικές έννοιες, βάσει των οποίων 
πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής: συγκέντρωση, σύνδεση και 
συνεργασία:

 Η συγκέντρωση αποφέρει πλεονεκτήματα, όπως υψηλότερη παραγωγικότητα και 
δημιουργικότητα, αλλά και αρνητικές συνέπειες κυρίως αναφορικά με το 
περιβαλλοντικό κόστος, τη συμφόρηση, τις τιμές της γης και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Συνεπώς, η εδαφική συνοχή διατίθεται να ισορροπήσει καταλλήλως 
μεταξύ απολαβών που προέρχονται από τη συγκέντρωση και της ανάγκης για 
υλοποίηση εδαφικού δυναμικού σε πιο ευρεία κλίμακα για να μεγιστοποιηθεί η 
συνεισφορά της στη συνολική ευημερία της Ένωσης.

Η σύνδεση σηματοδοτεί την ανάγκη για κίνηση προς μια ενωμένη Ευρώπη που 
προσφέρει γρήγορη και αποδοτική πρόσβαση σε αγορές, υπηρεσίες και ανθρώπους. Η 
σύνδεση περιλαμβάνει τη μεταφορά, αλλά και υποδομές που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς – όπως τις υποδομές που εγγυώνται 
πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, στο ευρυζωνικό διαδίκτυο ή στα 
ενεργειακά δίκτυα. Όλες αυτές οι συνδέσεις παραμένουν σήμερα ανομοιόμορφα 
κατανεμημένες στην Ένωση. 

Η συνεργασία ήταν πάντα σημαντικός πυλώνας για την πολιτική συνοχής. Η Πράσινη 
Βίβλος υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα προς αυτήν την 
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κατεύθυνση για να αντιμετωπιστούν εκ φύσεως διασυνοριακά θέματα που 
κυμαίνονται από την μεταφορά ως το περιβάλλον. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να 
λαμβάνει χώρα σε πολλά επίπεδα και να περιλαμβάνει νέους εταίρους. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τρία είδη περιοχών με συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (βουνά, νησιά, 
αραιοκατοικημένες περιοχές) και εξετάζει αν απαιτούνται ειδικά μέτρα πολιτικής για να 
αντισταθμιστούν αυτά τα προβλήματα. Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει έναν αριθμό τομεακών 
πολιτικών της ΕΕ, που έχουν έντονες εδαφικές επιπτώσεις (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, πρώτος 
πυλώνας της ΚΑΠ, απασχόληση, περιβαλλοντική πολιτική) που οδηγούν στη σημασία 
δημιουργίας συνεργιών μεταξύ τους. 
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Διατύπωση απάντησης Κοινοβουλίου: αρχικές παρατηρήσεις του εισηγητή σας

Α. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ
 Έγκριση μιας Πράσινης Βίβλου: Ο εισηγητής σας επιδοκιμάζει την έγκριση της 

Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή, καθώς ανταποκρίνεται σε μακροχρόνιο 
αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, και συνεπώς η «εδαφική συνοχή» δεν έχει 
θεμελιωθεί επί του παρόντος επισήμως, η εν λόγω Πράσινη Βίβλος παρέχει μια πρώτη 
ανάλυση για αυτήν την έννοια που θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την 
Ένωση, μαζί με την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 Ορισμός: Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος χαρακτηρίζεται, ωστόσο, από έλλειψη φιλοδοξίας 
ως προς το ότι δεν παρέχει συγκεκριμένο ορισμό αυτής της νέας έννοιας, όπως 
αναμενόταν αρχικά. Με συγκεκριμένους όρους, αυτό συνεπάγεται περαιτέρω 
καθυστέρηση στο να καταστεί λειτουργική η έννοια της «εδαφικής συνοχής». Πρέπει 
να τονιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει ότι από τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις θα προκύψει σαφής ορισμός της εδαφικής συνοχής, ο οποίος θα είναι 
κοινώς αποδεκτός και κατανοητός από όλους τους συμμετέχοντες στον τομέα της 
περιφερειακής πολιτικής. 

 Δημόσια διαβούλευση: Κατά αυτήν την έννοια, ο εισηγητής σας χαιρετίζει την έναρξη 
δημόσιας διαβούλευσης για την εδαφική συνοχή. Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας 
συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή διαφορετικών δρώντων και της 
κοινωνίας των πολιτών στην εν λόγω συζήτηση. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προώθηση της Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή στους ευρωπαίους πολίτες. 

 Εν αναμονή της έκδοσης της Λευκής Βίβλου: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
παραμείνει ακλόνητο στο αίτημα για έκδοση μιας Λευκής Βίβλου για την εδαφική 
συνοχή μετά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας διαβούλευσης. Ο εισηγητής σας 
θεωρεί ότι η έκδοση μιας Λευκής Βίβλου δύναται να προετοιμάσει μόνο το έδαφος 
για τη μετάφραση της «εδαφικής συνοχής» σε συγκεκριμένες διατάξεις, που πρέπει να 
εισαχθούν στο επόμενο νομοθετικό πρόγραμμα για τα διαρθρωτικά ταμεία για την 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013. 

 Οικονομικές πτυχές: Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την εξαίρεση από την παρούσα 
συζήτηση όλων των αναφορών στις επιπτώσεις του προϋπολογισμού και τις 
οικονομικές επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής. Είναι προτιμότερο να περιορίσουμε 
την ανάλυσή μας στις πολιτικές πτυχές του νέου αυτού στόχου και να αναλογιστούμε 
μεταγενέστερα το αν, πώς ή σε ποιο βαθμό αυτή η νέα έννοια θα επηρεάσει τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013.

Β. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ανάλυση της νέας έννοιας: Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι μια 
ξεχωριστή έννοια που πρέπει να παρέχει αισθητή προστιθέμενη αξία στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή. Οι τρεις συνιστώσες της συνοχής (οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική) πρέπει να είναι συμπληρωματικές και να αλληλοενισχύονται, διατηρώντας όμως 
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ταυτόχρονα τη δική τους χωριστή αποστολή σε μια μοναδική ενιαία έννοια. Συνεπώς, δεν 
πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ αυτών των στόχων. Η τρέχουσα συζήτηση δεν 
πρέπει μόνο να επιχειρεί να καθορίσει την προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνοχής και 
τα συγκεκριμένα προνόμια που αναμένεται να αποκομίσουν οι ευρωπαίοι πολίτες από την 
υλοποίησή του, αλλά και να εξετάσει το πώς αυτή η έννοια θα επικρατήσει στη 
μελλοντική περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. 

Απορρίπτοντας την προοπτική μιας ασύμμετρης Ευρώπης: Ο εισηγητής σας αισθάνεται 
ότι η αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της οικονομίας της ΕΕ. Συνεπώς, η εδαφική συνοχή 
δύναται να ερμηνευτεί μόνο ως οριζόντια έννοια που ενισχύει συνολικά την ανάπτυξη της 
Ένωσης. Η πρόκληση είναι η επικέντρωση σε αποτελεσματικότερα μέσα που δύνανται να 
επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Οι εργασίες του Δικτυακού Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής 
Χωροταξίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για αυτό το αποτέλεσμα, καθώς προσπαθεί να 
παρουσιάσει τις επιπτώσεις διαφορετικών αναπτυξιακών μοντέλων στην εδαφική 
ανάπτυξη της ΕΕ. 

Οφέλη για τις μεταφορές στην Ένωση: Η ιδέα κατέστη ιδιαίτερα ελκυστική αναφορικά με 
τη δημιουργία κέντρων αριστείας σε χώρες της Ένωσης που είναι ζωτικής σημασίας για 
την οικονομική επιτυχία, την επιστημονική ανακάλυψη, την τεχνολογική καινοτομία και 
τις θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό να παρακινούμε σε μεγαλύτερο βαθμό την 
αλληλεπίδραση και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ κέντρων και ομάδων έρευνας και 
καινοτομίας και των γύρω περιοχών τους. Τέτοια ακμάζοντα κέντρα πρέπει να παρέχουν 
προνόμια που κατανέμονται ομοιόμορφα στην επικράτεια της ΕΕ για να μεγιστοποιείται 
το αποτέλεσμα των επενδύσεων.

Αξιοποίηση του δυναμικού κάθε περιφέρειας: Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο 
ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να λειτουργεί ομοιόμορφα για 
όλες της περιφέρειές της. Η πολυμορφία της Ένωσης είναι πράγματι η δύναμή της. Είναι 
σημαντικό να καθορίσουμε τα πλεονεκτήματα κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας και να 
οικοδομήσουμε σε αυτά για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά τους και να 
εγγυηθούμε ανάπτυξη και ευημερία. Ο εισηγητής σας θεωρεί πολύ σημαντική προς αυτήν 
την κατεύθυνση τη συμβολή του πρώην Φιλανδού Πρωθυπουργού Esko Aho σε 
πρόσφατο άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Financial Times (16/07/2008). Ο κ. 
Aho υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να επικεντρωθεί στη δημιουργία 
ομάδων τύπου «Silicon Valley» στην Ένωση. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε 
λίγες υφιστάμενες ομάδες παρά να διασκορπίζουμε τα χρήματα εδώ και εκεί με 
περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας. Με άλλα λόγια, δεν έχουν όλες οι περιφέρειες το 
δυναμικό ή τους πόρους για να καταστούν κέντρο αριστείας. Αυτός δεν είναι ο στόχος 
που πρέπει να προσπαθούμε να επιτύχουμε. Η ΕΕ πρέπει να περιορίσει την προσέγγισή 
της προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ενίσχυση του στόχου Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας: Η αναμφισβήτητη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του εν λόγω στόχου αποδείχτηκε ήδη υπεράνω κάθε αμφιβολίας. Η 
άμεση συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας παρέχει ακόμα μία θετική ένδειξη για τη μελλοντική ανάπτυξη του εν λόγω 
στόχου της πολιτικής. Η σημασία της διασυνοριακής διάστασης και των σχετικών 
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επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας πρέπει επίσης να 
επισημαίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόκειται για επιτυχία της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ και πρέπει να τονωθεί σημαντικά για την ερχόμενη περίοδο 
προγραμματισμού.

Περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά: Η Πράσινη Βίβλος για την εδαφική 
συνοχή αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις ειδικότερα για τρεις τύπους 
περιοχών: ορεινές, νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητά από καιρό μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα έδινε τη δυνατότητα 
σε αυτές τις περιοχές να αντισταθμίσουν τα σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματά τους. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη αυτών 
των περιοχών για να διασφαλιστεί συγκεκριμένα η αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης και η 
επίτευξη της «εδαφικής συνοχής». Ωστόσο, ο εισηγητής σας θέλει να τονίσει σε αυτό το 
σημείο ότι η εδαφική συνοχή παραμένει οριζόντια έννοια που αφορά όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως νέα πολιτική για περιφέρειες με συγκεκριμένα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 

Εδαφικές επιπτώσεις τομεακών κοινοτικών πολιτικών: Ο εισηγητής σας είναι 
απογοητευμένος, διότι το συγκεκριμένο τμήμα της Πράσινης Βίβλου περιορίζεται στην 
καταλογογράφηση των πολιτικών της ΕΕ που έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο χωρίς, 
ωστόσο, να θέτει την εδαφική συνοχή ως στόχο της προτεραιότητας ή προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη αυτών των πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ορισμένες 
περιστάσεις υποστήριξε την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των δράσεων 
και πολιτικών της ΕΕ. Αναφορικά με την πολιτική, μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε ότι 
η εν λόγω ιδέα ανταποκρίνεται αποκλειστικά στην ανάγκη συντονισμού των εδαφικών 
επιπτώσεων όλων των τομεακών κοινοτικών πολιτικών σε μια δεδομένη επικράτεια. 
Ταυτόχρονα, ωστόσο, χρειάζεται να γίνει η εξής παρατήρηση: δίνοντας έμφαση στην 
εδαφική διάσταση άλλων τομεακών πολιτικών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
προσπαθεί να μειώσει τη σημασία και την αυτονομία της περιφερειακής πολιτικής της 
ΕΕ. Αντιθέτως, ο στόχος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι η μεγιστοποίηση του 
αποτελέσματος διαρθρωτικών παρεμβάσεων στο έδαφος και προς όφελος ευρωπαίων 
πολιτών. 

Εδαφική διαχείριση: Η Πράσινη Βίβλος θεωρεί μια βελτιωμένη εδαφική διαχείριση ως το 
κλειδί για επιτυχημένη μελλοντική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Συνάγοντας 
συμπεράσματα από την έκθεση που ενέκρινε προσφάτως το ΕΚ σχετικά με τη 
«Διακυβέρνηση και συνεργασία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για σχέδια 
στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής» (εισηγήτρια: Jean Marie Beaupuy), ο εισηγητής 
σας επικεντρώνεται στην ανάγκη για προώθηση ενός συστήματος πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και για καθορισμό του κατάλληλου εδαφικού επιπέδου στο οποίο θα ήταν 
αποτελεσματικότερη η παρέμβαση στα διαφορετικά στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης 
του προγράμματος. Φυσικά, η δέουσα προσοχή θα δοθεί στη σημασία της δημιουργίας 
νέων εδαφικών συνεργασιών, που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των 
συναφών αναλύσεων στην Πράσινη Βίβλο. 

Η Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή υπαινίσσεται και έναν αριθμό άλλων θεμάτων 
που μπορούν επίσης να αναπτυχθούν στην παρούσα συζήτηση. Για παράδειγμα, η 
δημιουργία δεικτών που θα παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τα χαρακτηριστικά και 
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τις τάσεις της εδαφικής συνοχής, υπήρξε ήδη αντικείμενο συζήτησης της επιτροπής μας 
που χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. 

Γ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η παρούσα έκθεση προόδου αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής (που 
ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση της Τέταρτης έκθεσης συνοχής). Το δεύτερο μέρος παρέχει μια 
ανάλυση της κατάστασης και τάσεις αναφορικά με τη συμβολή συγκεκριμένων τομέων 
ανάπτυξης στη συνοχή. 

Το Κοινοβούλιο δύναται να υποστηρίξει τα βασικά συμπεράσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης (για την οποία ελήφθησαν περισσότερες από 100 εισηγήσεις). 
Ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις θέσεις που εγκρίθηκαν στην έκθεση του ΕΚ για την 
τέταρτη έκθεση συνοχής (εισηγητής: Ambroise Guellec). Περιλαμβάνουν την απόρριψη 
τυχόν προσπάθειας για επανεθνικοποίηση και δέσμευση στην ενιαία κοινοτική πολιτική, που 
είναι επίσης σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, οι κλιματικές 
και δημογραφικές αλλαγές. Η έκθεση επίσης εκφράζει την ισχυρή πεποίθηση ότι αυτή η 
πολιτική πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ εκπροσωπώντας μια προστιθέμενη 
αξία για όλους και όχι μόνο για τις φτωχότερες περιφέρειες σύγκλισης. Τονίζει, επίσης, την 
ανάγκη για συνεργίες και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ διαφορετικών τομεακών 
πολιτικών για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη επί 
του εδάφους.

Ο εισηγητής σας θέλει να επιστήσει την προσοχή σε μια πτυχή της 5ης έκθεσης προόδου για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την οποία θεωρεί κεντρική για τη μελλοντική 
μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Σε εκείνη την έκθεση, η Επιτροπή, για πρώτη 
φορά, κάνει ειδική μνεία στις «Μεταβατικές περιφέρειες», οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ 
των «Περιφερειών που υπάγονται στο στόχο σύγκλισης» και των «Περιφερειών του στόχου 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Αυτό φαίνεται να είναι η πρώτη απόπειρα για να 
ασχοληθούμε ξεχωριστά με αυτές τις περιφέρειες που διαχωρίζονται τώρα ως «περιφέρειες 
που τελούν υπό καθεστώς σταδιακής ένταξης» και «περιφέρειες που τελούν υπό καθεστώς 
σταδιακής κατάργησης» μεταξύ των δύο στόχων. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει πλήρως την 
εν λόγω προσέγγιση, όχι μόνο διότι προσφέρει σαφέστερη κατάσταση σε αυτές τις 
περιφέρειες, αλλά κυρίως ως αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να σχεδιαστεί και να τεθεί 
σε εφαρμογή ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα σταδιακής μεταβατικής βοήθειας σε περιφέρεις 
που σύντομα θα υπερβούν την οριακή τιμή του 75% ΑΕγχ.Π.

Συμπέρασμα

Η παρούσα ανάλυση πρέπει να λειτουργήσει ως βάση για τη συζήτηση που θα λάβει χώρα 
στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) την 5η Νοεμβρίου 2008, παρουσία του 
Επιτρόπου Hübner. Το παρόν έγγραφο εργασίας δεν περιλαμβάνει διεξοδική παρουσίαση των 
θεμάτων που θίγονται στην Πράσινη Βίβλο ή πλήρη ανάλυση των θέσεων των εισηγητών που 
παρουσιάζονται στο σχέδιο έκθεσης. Ο εισηγητής σας καλεί όλα τα μέλη αυτής της επιτροπής 
να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση και να παρουσιάσουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις 
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προτάσεις τους. 
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