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1. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1 
 
Για ποιο λόγο;  
 
Η περιφερειακή πολιτική εφαρµόζει στην πράξη την αλληλεγγύη µεταξύ των λαών της 
Ευρώπης που µνηµονεύεται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συµβάλλει στην επίτευξη ενός από τους θεµελιώδεις στόχους που ορίζονται στη Συνθήκη: την 
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ µέσω της µείωσης των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών της. Έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους, κυρίως 
µέσω της συγχρηµατοδότησης πολυετών αναπτυξιακών προγραµµάτων. Πρέπει να παρέχει σε 
όλες τις περιφέρειες της Ένωσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ενιαία αγορά και να συµβάλλουν στην επιτυχία της οικονοµικής και 
νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ). 
 
  
Με ποιόν τρόπο; 
 
Η ενίσχυση των προγραµµάτων γίνεται µέσω τεσσάρων διαρθρωτικών ταµείων και του 
Ταµείου Συνοχής:  
 
 το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τις υποδοµές και τις 
επενδύσεις, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τις ΜΜΕ,  
 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) για την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και 
την απασχόληση, 
 το τµήµα «Προσανατολισµού» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ/Προσανατολισµός) για την αγροτική 
ανάπτυξη και την ενίσχυση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, και  
 το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) για την προσαρµογή 
του τοµέα της αλιείας.  

 
Το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί έργα για το περιβάλλον και τις µεταφορές στα λιγότερο 
ευηµερούντα κράτη µέλη. 
 
Τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής χορηγούν µη επιστρεπτέες ενισχύσεις ενώ η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνεια. 
 
Το Ταµείο Συνοχής παρέχει άµεση οικονοµική βοήθεια για µεγάλα έργα στους τοµείς των 
µεταφορών και του περιβάλλοντος.  
 
                                                 
1 Στοιχεία που έχουν αντληθεί από την ιστοθέση Inforegio. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική ∆ιεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής.  
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Τα διαρθρωτικά ταµεία χρηµατοδοτούν προγράµµατα που παρέχουν µέτρα για την 
προώθηση της ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα εκπονούνται από τα κράτη µέλη σε 
συνεργασία µε περιφερειακές και τοπικές αρχές και συναφείς κοινωνικούς και οικονοµικούς 
εταίρους. 
 
Προτεραιότητες: 
 
Τα διαρθρωτικά ταµεία επικεντρώνονται σε τρεις στόχους προτεραιότητας:  
 
 την κάλυψη της καθυστέρησης των περιφερειών που σηµειώνουν αναπτυξιακή 
καθυστέρηση (Στόχος 1),  
 την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση σε βιοµηχανικές, αστικές ή αγροτικές, 
περιοχές  ή περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (Στόχος 2), και  
 τη βελτίωση των δυνατοτήτων κατάρτισης και απασχόλησης (Στόχος 3), (τα 
προγράµµατα των περιφερειών του στόχου 1 περιλαµβάνουν µέτρα αυτού του είδους).  

 
Βοήθεια χορηγείται επίσης µέσω τεσσάρων κοινοτικών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη 
διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία µέσω της ΕΕ (INTERREG III), 
την οικονοµική και κοινωνική ανάπλαση πόλεων και συνοικιών που διανύουν κρίση (URBAN 
II), την ισότητα στην αγορά εργασίας (EQUAL) και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
(LEADER+).  
 
Τέλος, οι καινοτόµες δράσεις παρέχουν στήριξη σε πειραµατικά περιφερειακά προγράµµατα. 

 
 
Χρηµατοδότηση: 
Τα ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα απορροφούν περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισµού της 
ΕΕ. Για την περίοδο 2000-2006 πρόκειται να διατεθούν 195 δισ. ευρώ για την ΕΕ των 15, 
συν 15 δισ. ευρώ για τα νέα κράτη µέλη για τη διετία 2004 – 2006.   
 
Το Ταµείο Συνοχής λαµβάνει 25,6 δισ. ευρώ για την ΕΕ των 25. 

 
Η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ συµπληρώνει εκείνη των κρατών µελών. Η κοινοτική 
χρηµατοδότηση κυµαίνεται από 25% έως 85% επί του συνολικού κόστους. Είναι υψηλότερη 
σε περιφέρειες ο δηµόσιος τοµέας των οποίων δεν είναι σε θέση να σηκώσει από µόνος του το 
οικονοµικό βάρος της ανάπτυξης. Η βοήθεια του δηµόσιου τοµέα συµπληρώνεται από τη 
χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα. 

 
Ορισµός των προγραµµάτων 
 
Τα προγράµµατα εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές στη βάση των κατευθυντήριων γραµµών της Επιτροπής και των 
προτεραιοτήτων των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη επιλέγουν συγκεκριµένα σχέδια και είναι 
υπεύθυνα για την υλοποίησή τους. Η κοινοτική χρηµατοδότηση συµπληρώνει την βοήθεια 
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που παρέχουν τα κράτη µέλη στις περιφέρειες και στους κατοίκους τους, κυρίως µέσω της 
συγχρηµατοδότησης πολυετών αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
 
Το µέλλον: 
 
Για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή προτίθεται να επικεντρώσει τις προτεραιότητές της 
σε τρεις τοµείς. Ο προτεινόµενος συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 336 δισ. ευρώ.  
 
 Σύγκλιση: στόχος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις λιγότερο 
αναπτυγµένες περιφέρειες (κυρίως τα νέα κράτη µέλη) που θα συνεχίσουν να αντλούν 
οφέλη από τον Ταµείο Συνοχής.  
 Ανταγωνιστικότητα: αποσκοπεί στην πρόβλεψη των αλλαγών στην υπόλοιπη ΕΕ. 
Απαρτίζεται από µια περιφερειακή συνιστώσα, στο πλαίσιο της οποίας κάθε κράτος µέλος 
θα επιλέξει τις δικαιούχες ζώνες και µια εθνική συνιστώσα που θα βασίζεται στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.  
 Συνεργασία: θα βασιστεί στην αποκοµισθείσα εµπειρία από το INTERREG για την 
ενθάρρυνση της αρµονικής ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. 

 
 
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Στον τοµέα αυτό το Κοινοβούλιο αξιοποίησε τις νέες εξουσίες του:  
 
 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θέσπισε τη συνεργασία µε το Συµβούλιο για την εφαρµογή 
των αποφάσεων κανονιστικής ρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων· 
 η  συνθήκη του Μάαστριχτ θέσπισε τη διαδικασία σύµφωνης γνώµης για τις αποφάσεις 
κανονιστικών ρυθµίσεων· 
 η συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε τη διαδικασία συναπόφασης µε το Συµβούλιο για τα 

µέτρα εφαρµογής. 
 η συνθήκη της Νίκαιας προβλέπει ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2007, οι αποφάσεις του 
Συµβουλίου που αφορούν γενικούς κανονισµούς θα λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία. 

 
Βάσει του κώδικα συµπεριφοράς που θεσπίστηκε για την Επιτροπή το 1993 και διευρύνθηκε 
το 1999 απαιτείται η τακτική ενηµέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις δραστηριότητες 
του Ταµείου. Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 1999, το Κοινοβούλιο επέτυχε επίσης τη 
διατήρηση του προγράµµατος URBAN µεταξύ των πρωτοβουλιών της Επιτροπής.  
 

2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: Νοµική βάση: άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην 
αλληλεγγύη: αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να 
ξεπεραστεί η καθυστέρηση των πλέον µειονεκτικών περιοχών. Η περιφερειακή πολιτική 



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 
PE 347.143 6/46 DV\542120EL.doc 

EL 

είναι επίσης απτή: τα αποτελέσµατά της είναι ορατά στους πολίτες της Ευρώπης, που 
δρέπουν άµεσα τα οφέλη της βοήθειας υπό τη µορφή αρωγής για την εύρεση 
απασχόλησης και την προσαρµογή στη µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας, κυρίως µέσω της 
κατάρτισης.   

 
 Πολιτική συνοχής: Νοµική βάση: άρθρα 158 - 162 του τίτλου XVII της συνθήκης ΕΚ2. 
Αποσκοπεί στη διόρθωση των ανισοτήτων στον τοµέα της ανάπτυξης µέσω της 
αντιµετώπισης οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων. Παρέχει στις µειονεκτικές 
περιοχές τα απαιτούµενα µέσα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου, περιλαµβανοµένων βασικών υποδοµών, δεξιοτήτων, τεχνολογικών 
δυνατοτήτων, ελκυστικού περιβάλλοντος για ξένες επενδύσεις κλπ. Οι διαφορές στα 
επίπεδα ανάπτυξης, πέραν των επιπτώσεων τους στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες,  
επιβραδύνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ένωση και εµποδίζουν τη βελτιστοποίηση 
των δυνατοτήτων της.  

 
 Οικονοµική και κοινωνική συνοχή: Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: το 
Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η οικονοµική και κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης θεωρεί απαραίτητη την αύξηση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταµείων και παρέχει πάντοτε τη στήριξή του σε σχετικές προτάσεις. Ο 
κώδικας συµπεριφοράς του 1993 για την εφαρµογή της διαρθρωτικής πολιτικής υπήρξε 
αποτέλεσµα της επιµονής του Κοινοβουλίου ως προς την ανάγκη για επαρκή 
χρηµατοδότηση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής σύµφωνης γνώµης για τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις των διαρθρωτικών ταµείων, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη θέση 
του3 και το Συµβούλιο έλαβε υπόψη την πλειονότητα των θεωρήσεών του. Ο κώδικας 
συµπεριφοράς της Επιτροπής διευρύνθηκε το 1999 σε όλα τα διαρθρωτικά µέσα.  

 
 ∆ιαρθρωτικά ταµεία: τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ τελούν υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της κοινοτικής διαρθρωτικής βοήθειας. Πρόκειται 
για το τµήµα «Προσανατολισµού» του ΕΓΤΠΕ µε αντικείµενο τη γεωργία, το Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε αντικείµενο τη διαρθρωτική ενίσχυση στο πλαίσιο 
της περιφερειακής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε αντικείµενο τα 
µέτρα κοινωνικής πολιτικής και το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού Αλιείας 
(ΧΜΠΑ). Η οικονοµική ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταµεία διοχετεύεται κυρίως στις 
µειονεκτικές περιοχές για την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της 
Ένωσης προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις της ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη 
την ΕΕ.  

 
                                                 
2 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπό τη µορφή του τίτλου V της συνθήκης ΕΚ κάνει λόγο ρητά για µεταρρύθµιση 
της διάρθρωσης και των κανόνων λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων προτάσει της Επιτροπής µε 
οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου µετά από διαβούλευση µε το Κοινοβούλιο. Τα µέτρα εφαρµογής της 
µεταρρύθµισης καθορίζονται προτάσει της Επιτροπής  µε ειδική πλειοψηφία του Συµβουλίου. Η συνθήκη του 
Άµστερνταµ θέσπισε τη διαδικασία συναπόφασης για τη λήψη εκτελεστικών αποφάσεων. Η Επιτροπή 
οφείλει να υποβάλλει κάθε τρία χρόνια έκθεση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά µε την επιτευχθείσα 
πρόοδο. 
3 Ψήφισµα της 19ης Νοεµβρίου 1998 
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 Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):  Νοµική βάση: άρθρα 158 - 
162 της Συνθήκης ΕΚ. Στόχοι:  συµβολή στη διόρθωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
µέσω συµµετοχής στην ανάπτυξη των ασθενέστερων περιοχών και στη µετατροπή των 
βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακµή (άρθρο 160).  

 
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ):  Νοµική βάση: άρθρα 146 -148 και 158 - 162 της 
Συνθήκης ΕΚ. Προωθεί τις δυνατότητες απασχόλησης των εργαζοµένων στην εσωτερική 
αγορά µέσω της αύξησης της κινητικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης. Ο 
κανονισµός 1784/1999 επανακαθορίζει το πλαίσιο και τις πολιτικές προτεραιότητες του  
EKT για την περίοδο 2000-2006. Στηρίζει µέτρα που αποβλέπουν στην καταπολέµηση της 
ανεργίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης. Παρέχει βοήθεια για την επίτευξη των τριών στόχων που ορίζονται στο γενικό 
κανονισµό για τον καθορισµό των διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία.  

 
 Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ): από το 1994, τα 
κοινοτικά µέσα διευκόλυνσης της αλιείας έχουν οµαδοποιηθεί στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ. Η 
εφαρµογή του καλύπτει όλες τις παράκτιες περιοχές και βασικός του στόχος είναι η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των διαφόρων δοµών και η ανάπτυξη βιώσιµων 
επιχειρήσεων στον τοµέα της αλιείας παράλληλα µε τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών πόρων. 

 
 Τµήµα «Προσανατολισµού» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ/Προσανατολισµός): το ΕΓΤΠΕ χρηµατοδοτεί την κοινή 
γεωργική πολιτική της ΕΕ. Στόχος του είναι η παροχή στήριξης στην αγορά και η 
προώθηση διαρθρωτικών προσαρµογών στη γεωργία. Το ΕΓΤΠΕ αποτελείται από δύο 
τµήµατα: το τµήµα Προσανατολισµού χορηγεί επιδοτήσεις για προγράµµατα 
εξορθολογισµού, εκσυγχρονισµού και διαρθρωτικών βελτιώσεων στον τοµέα της 
γεωργίας. 

 
 Ταµείο Συνοχής: σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ, το 
Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκε το 1993 για να συµµετέχει χρηµατοδοτικώς σε σχέδια στους 
τοµείς περιβάλλοντος και υποδοµής των µεταφορών. Το Ταµείο χρηµατοδοτεί 
αποκλειστικά τις τέσσερις πτωχότερες χώρες της Κοινότητας (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία 
και Πορτογαλία), µε στόχο την µείωση των οικονοµικών ανισοτήτων µεταξύ των κρατών 
µελών. ∆εν θεωρείται διαρθρωτικό ταµείο. 

 
 Προσθετικότητα: µία από τις αρχές των διαρθρωτικών ταµείων που ενισχύθηκαν µετά 
την αναθεώρηση των κανονισµών τον Ιούλιο του 1993, βάσει της οποίας τα σχέδια που 
λαµβάνουν κοινοτική βοήθεια πρέπει να είναι νέα σχέδια τα οποία τα κράτη µέλη δεν θα 
αναλάµβαναν µόνα τους. Ωστόσο, κυριαρχούσα πρέπει να είναι η εθνική χρηµατοδότηση 
και η κοινοτική βοήθεια να λειτουργεί συµπληρωµατικά. Αρµόδιες για την επιλογή και τη 
διαχείριση τους είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, στα πλαίσιο των γενικών 
κοινοτικών κριτηρίων. 
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 Εταιρική σχέση: µία από τις αρχές των διαρθρωτικών ταµείων, βάσει της οποίας 
απαιτείται η στενότερη δυνατή συνεργασία ανάµεσα στην Επιτροπή και στις αρµόδιες 
αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σε κάθε κράτος µέλος, από το στάδια της 
προετοιµασίας έως την εφαρµογή των µέτρων. 

 
 Επικουρικότητα: η αρχή της επικουρικότητας αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι 
αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη και ότι γίνονται διαρκείς 
έλεγχοι για να διαπιστώνεται εάν δικαιολογείται η δράση σε κοινοτικό επίπεδο υπό το 
πρίσµα των υφιστάµενων δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πιο 
συγκεκριµένα, πρόκειται για την αρχή βάσει της οποίας η Ένωση αναλαµβάνει δράση 
(εξαιρουµένων των τοµέων που εµπίπτουν στην αποκλειστική της αρµοδιότητα) µόνον σε 
περίπτωση που είναι αποτελεσµατικότερη από τη δράση που αναλαµβάνεται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω αρχή συνδέεται στενά µε τις αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, σύµφωνα µε τις οποίες οποιαδήποτε δράση 
αναλαµβάνει η ΕΕ πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων της Συνθήκης.  

 
 Προγραµµατισµός: µία από τις αρχές των διαρθρωτικών ταµείων η οποία συνίσταται 
στην κατάρτιση πολυετών αναπτυξιακών προγραµµάτων και υλοποιείται σύµφωνα µε µία 
διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει εταιρικής σχέσης. Η διαδικασία έχει αρκετά στάδια 
που οδηγούν τελικά στην ανάληψη της ευθύνης των δράσεων από τους δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς των έργων. 

 
 Συγκέντρωση: µία από τις αρχές των διαρθρωτικών ταµείων που αποσκοπεί στην 
επικέντρωση των µέτρων στους αναπτυξιακούς στόχους προτεραιότητας. 

 
 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ): είναι η συνολική αξία των τελικών προϊόντων 
και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων µιας χώρας σε ένα έτος. 

  
 Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ): είναι η συνολική αξία των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται σε ένα έτος από παράγοντες παραγωγής µιας χώρας 
οπουδήποτε στον κόσµο. 

 
 Ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα: συνώνυµο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Μετρά τα 
συνολικά εισοδήµατα που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό της. Το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα ισούται µε το ΑΕγχΠ συν το καθαρό 
πρωτογενές εισόδηµα (εισόδηµα από εξαρτηµένη εργασία και ακίνητη περιουσία) από 
εξωγενείς πηγές. 

 
 Περιοχές στόχου 1: το ΑΕγχΠ υπολείπεται του 75% του κοινοτικού µέσου όρου.4 Στόχος 
είναι να καλύψουν οι περιοχές αυτές τη διαφορά που τις χωρίζει από τις υπόλοιπες από 
την άποψη της ανταγωνιστικότητας, κάτι που συνεπάγεται επενδύσεις σε υποδοµές και 
µέτρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στη βιοµηχανία. 

                                                 
4 Αντιστοιχούν στο 70% του προϋπολογισµού 
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 Περιοχές στόχου 2: περιοχές που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα. Στήριξη 
σχεδίων κοινωνικής και βιοµηχανικής ανασυγκρότησης.5 

 
 Περιοχές στόχου 3: προαγωγή σύγχρονων συστηµάτων κατάρτισης και δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης6. 

 
 Κοινοτική πρωτοβουλία: αναζήτηση κοινών λύσεων σε συγκεκριµένα προβλήµατα. 
Πρόκειται για τις πρωτοβουλίες INTERREG, URBAN, LEADER και EQUAL. 

 
 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG: ενίσχυση διασυνοριακών σχεδίων συνεργασίας. 

 
 Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN: εφαρµογή σε προβληµατικές αστικές περιοχές. 

 
 Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, υπό τη διαχείριση της Γ∆ Γεωργίας7: διασύνδεση των 
δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας. 

 
 EQUAL: Κοινοτική πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των ανισοτήτων και της 
διακριτικής µεταχείρισης στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 
 Ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες: γαλλικά υπερπόντια εδάφη, Αζόρες, Μαδέρα 
και Κανάριοι Νήσοι. 

 
 Στατιστική επίπτωση: η επίπτωση της διεύρυνσης στο όριο του 75% για την 
επιλεξιµότητα στο στόχο 1. 

 
 Μεταβατικές ρυθµίσεις:  για τις περιοχές που λόγω της επίπτωσης της διεύρυνσης δεν 
είναι πλέον επιλέξιµες για τους στόχους 1 ή 2 έχουν θεσπιστεί µεταβατικές ρυθµίσεις8. 

 
 Βοήθεια: οι διάφορες µορφές της παρεχόµενης βοήθειας από τα Ταµεία: επιχειρησιακά 
προγράµµατα ή ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού, προγράµµατα κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και παροχή στήριξης για τεχνική βοήθεια και καινοτόµα µέτρα.  

 
 Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ): συντονίζει τις κοινοτικές περιφερειακές 
δραστηριότητες της ΕΕ,  µε την περιστασιακή συµµετοχή των τεσσάρων διαρθρωτικών 
ταµείων (ΕΤΠΑ, EKT, ΕΓΤΠΕ , ΧΜΠΑ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα σχέδια πρέπει να ενσωµατώνονται σε ήδη ανεπτυγµένα 
προγράµµατα των εθνικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και των οικονοµικών 
εταίρων τους. 

 

                                                 
5 Αντιστοιχούν στο 11,5% των κονδυλίων 
6 Αντιστοιχούν στο 12,3% των πόρων 
7 Υπάρχουν 13 πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης  
8 Στατιστική επίπτωση 
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 Ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού: εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενιαίο 
έγγραφο που συγκεντρώνει τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης και ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα.  

 
 Επιχειρησιακό πρόγραµµα: εγκεκριµένο από την Επιτροπή έγγραφο για την εφαρµογή 
ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο περιλαµβάνει ένα συνεκτικό σύνολο 
προτεραιοτήτων που περιλαµβάνουν πολυετή µέτρα που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω 
της υπαγωγής τους σε ένα ή περισσότερα διαρθρωτικά ταµεία, ένα ή περισσότερα από τα 
υπόλοιπα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά όργανα ή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

 
 Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα: επιχειρησιακό πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από περισσότερα του ενός διαρθρωτικά ταµεία. 

 
 Αναπτυξιακά προγράµµατα: κάθε κράτος µέλος συνάπτει συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γνωστή ως επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού. Οι εν 
λόγω συµφωνίες καλύπτουν αρκετά έτη και τίθενται σε εφαρµογή από τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές που ορίζονται από τα κράτη µέλη. Οι εν λόγω αρχές επιλέγουν 
επίσης τα συγκεκριµένα σχέδια προς χρηµατοδότηση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης των 
προγραµµάτων. 

 
 Τοπικά σύµφωνα απασχόλησης: πρόκειται για συµφωνίες µεταξύ των τοπικών εταίρων 
που δηµοσιεύονται υπό τη µορφή στρατηγικού εγγράφου και συνοδεύονται από τις 
επιχειρησιακές ή χρηµατοδοτικές δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο κάθε εταίρος. Τα µέτρα 
πρέπει να συµβάλλουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Σύµφωνα µπορούν να καταρτίζονται για πόλεις, αγροτικές περιοχές ή τοπικές 
αγορές εργασίας. Κατά κανόνα αφορούν περιοχές µεγέθους µεγαλύτερου του δήµου αλλά 
µικρότερου της περιφέρειας. 

 
 Αρχή διαχείρισης: κάθε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή φορέας δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος µέλος ή το κράτος µέλος εφόσον ασκεί τα 
σχετικά καθήκοντα, για να διαχειρίζεται βοήθεια χορηγούµενη από τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

 
 Αρχή πληρωµής: µία ή περισσότερες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή φορείς 
που ορίζονται από τα κράτη µέλη για τους σκοπούς της κατάρτισης και υποβολής των 
αιτήσεων πληρωµών και την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή.  

 
 Ευρωπαϊκή οµάδα διασυνοριακής συνεργασίας (European grouping of cross-border 

co-operation - EGCC): βάσει του άρθρου 159 της Συνθήκης και µε στόχο την άρση των 
υφιστάµενων εµποδίων που δυσχεραίνουν την διασυνοριακή συνεργασία θεσπίζεται ένα 
νέο νοµικό όργανο για τη δηµιουργία ευρωπαϊκών οµάδων συνεργασίας.  
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 Ονοµατολογία στατιστικών εδαφικών µονάδων (NUTS) : καταρτίστηκε από τη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) µε σκοπό τη δηµιουργία 
ενός ενιαίου και συνεκτικού συστήµατος ταξινόµησης των περιφερειών. Χρησιµοποιείται 
στην κοινοτική νοµοθεσία που αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία από το 1988.  

 
 Προενταξιακή βοήθεια: η προενταξιακή βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης που προγραµµατίζεται για την περίοδο 2000-2006 αποτελεί βασική 
συνιστώσα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των υποψήφιων χωρών και 
απαρτίζεται από διάφορα επιµέρους στοιχεία: το πρόγραµµα Phare, το πρόγραµµα  Sapard 
και το πρόγραµµα ISPA (προενταξιακά µέσα). 

 
 Προενταξιακό διαρθρωτικό µέσο (ISPA): το γνωστό και ως ISPA µέσο προενταξιακών 
διαρθρωτικών πολιτικών χρηµατοδοτεί σχέδια που αφορούν το περιβάλλον και τις 
µεταφορές. 

 
 Phare: χρηµατοδοτεί την ενίσχυση της διοικητικής και θεσµικής ικανότητας των 

µελλοντικών/νέων κρατών µελών στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την προσχώρησή 
τους.  

 
 SAPARD: ειδικό πρόγραµµα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.  

 
 Ικανότητα απορρόφησης: η ικανότητα της εθνικής διοίκησης να προγραµµατίζει και να  
αξιοποιεί την εξωτερική βοήθεια.  

 
 Έγγραφο εταιρικής σχέσης προσχώρησης: συµφωνείται από το Συµβούλιο και 
παραθέτει τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες της ενταξιακής 
προετοιµασίας των υποψήφιων χωρών από τη σκοπιά της Ένωσης.  

 
 Εκκρεµείς αναλήψεις υποχρεώσεων: οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
του Phare ή για κάποια µεµονωµένη χώρα για τις οποίες δεν έχουν ακόµα υπογραφεί 
συµβάσεις.  

 
 Υποψήφιες χώρες: χώρες οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ που 
έγινε µεν δεκτή αλλά δεν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Σε αυτό το 
καθεστώς υπάγονται επί του παρόντος η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία. 

 
 Κεντρική µονάδα χρηµατοδότησης και ανάθεσης συµβάσεων (CFCU): µονάδα που 
συστάθηκε σε όλες τις υποψήφιες χώρες για τη διαχείριση της προκήρυξης διαγωνισµών, 
της ανάθεσης συµβάσεων και των πληρωµών για όλα τα σχέδια στον τοµέα θεσµικής 
ανάπτυξης και ορισµένα σχέδια επενδύσεων. 

 
 Αποκέντρωση: διαδικασία µέσω της οποίας η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων  

µεταβιβάζεται στις διοικήσεις των υποψήφιων χωρών και επί του παρόντος διέπεται από 
το σύστηµα αποκεντρωµένης εφαρµογής. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόµενο να 
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αντικατασταθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος της Επιτροπής από εκ των υστέρων έλεγχο 
στη βάση ενός διευρυµένου συστήµατος αποκεντρωµένης εφαρµογής. 

 
 Αποσυγκέντρωση: η διαδικασία µέσω της οποίας η διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων µεταβιβάζεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής στις αντιπροσωπίες. 

 
 Εκ των υστέρων αξιολόγηση: η αξιολόγηση του αντίκτυπου µιας δράσης µετά την 
ολοκλήρωσή της.  

 
 Φορέας υλοποίησης: ο φορέας της υποψήφιας χώρας που είναι αρµόδιος για την 
προκήρυξη διαγωνισµών, την ανάθεση συµβάσεων και τις πληρωµές για τα σχέδια που 
του ανατίθενται. Η κεντρική µονάδα χρηµατοδότησης και ανάθεσης συµβάσεων (CFCU) 
είναι ο φορέας υλοποίησης σχεδίων στον τοµέα θεσµικής ανάπτυξης. 

 
 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης: η επιτροπή που συστάθηκε από την Επιτροπή σε 
όλες τις υποψήφιες χώρες για το συντονισµό της παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
της προενταξιακής βοήθειας.  

 
 Παρακολούθηση & αξιολόγηση: η διαδικασία συλλογής στοιχείων για την πρόοδο των 
σχεδίων, αξιολόγησης της πιθανότητας επίτευξης των στόχων και διατύπωσης, εάν 
χρειαστεί, συστάσεων για αλλαγές στην προσέγγιση.  

 
 Εθνικός συντονιστής βοήθειας: στις διοικήσεις των δικαιούχων χωρών, ο εθνικός 
συντονιστής βοήθειας εξασφαλίζει τη στενή σύνδεση µεταξύ της εν γένει διαδικασίας 
προσχώρησης και της αξιοποίησης της κοινοτικής βοήθειας. 

 
 Εθνικός διατάκτης: αξιωµατούχος της εθνικής διοίκησης που προΐσταται του εθνικού 
ταµείου. Ο εθνικός διατάκτης έχει τη συνολική ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση των 
κονδυλίων Phare.  

 
 Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης: το πρόγραµµα µιας υποψήφιας χώρας για την οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή και τα µέτρα τύπου στόχου 1. 

 
 Εθνικό ταµείο: το κεντρικό δηµόσιο ταµείο µέσω του οποίου τα κοινοτικά κονδύλια 
διοχετεύονται στην υποψήφια χώρα ή σε νέα κράτη µέλη.  

 
 Εθνικό πρόγραµµα για την υιοθέτηση του κεκτηµένου: το πρόγραµµα δράσης για την 
ενταξιακή προετοιµασία κάθε υποψήφιας χώρας που κοστολογείται και προγραµµατίζεται 
χρονικά από την ίδια.  

 
 Νέα κράτη µέλη: πρώην υποψήφιες χώρες που ολοκλήρωσαν τις διαπραγµατεύσεις και 
έγιναν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Πρόκειται για τις Εσθονία, 
Κύπρο, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και 
Τσεχική ∆ηµοκρατία.  
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 ∆ιατάκτης σχεδίου: επικεφαλής φορέα υλοποίησης. 

 
 Τακτική έκθεση: η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το επίπεδο ετοιµότητας κάθε 
υποψήφιας χώρας. 

 
 «Μεταβατική διευκόλυνση»: προσωρινό χρηµατοδοτικό µέσο (2004-2006) µε στόχο την 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κρατών µελών για την 
εφαρµογή και επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας και την προώθηση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών µεταξύ οµοτίµων. 

 
 Αδελφοποίηση: συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων µιας υποψήφιας χώρας και ενός ή 
περισσοτέρων κρατών µελών για τη µεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά µε το 
κεκτηµένο (πρόοδος για την υιοθέτηση µέρους του κεκτηµένου). 

 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Άρθρο 2 

 
Η Ένωση θέτει ως στόχους: 
 
να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και 
να επιτύχει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως µε τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς 
εσωτερικά σύνορα, µε την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και µε την 
ίδρυση µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει, εν καιρώ, ένα ενιαίο 
νόµισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης [...]. 
 
 
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας   
 

Άρθρο 2 
 
Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, µε τη δηµιουργία κοινής αγοράς, οικονοµικής και νοµισµατικής 
ένωσης και µε την εφαρµογή των κοινών πολιτικών ή δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 
και 4, να προάγει στο σύνολο της Κοινότητας την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, αειφόρο, µη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθµό 
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονοµικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας 
ζωής, την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών. 
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Άρθρο 3 

 
Για τους σκοπούς του άρθρου 2, η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τους όρους 
και µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπει η παρούσα Συνθήκη: 
 
(κ) την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής· 
 
 

Άρθρο 16 
 
Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87, και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες 
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και της 
συµβολής τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα 
κράτη µέλη, εντός των πλαισίων των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου 
εφαρµογής της παρούσας συνθήκης, µεριµνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν 
βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους. 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ XVII  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

 
Άρθρο 158 

Η Κοινότητα, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και 
εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της 
συνοχής. 

Η Κοινότητα αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών ή 
νήσων, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών. 
 

Άρθρο 1599 

Τα κράτη µέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό, µεταξύ άλλων, 
να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 158. Η διαµόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και 
δράσεων της Κοινότητας καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνουν υπόψη 
τους στόχους του άρθρου 158 και συµβάλλουν στην πραγµατοποίησή τους. Η Κοινότητα ενισχύει 
επίσης την υλοποίηση αυτή µε τη δράση της µέσω των διαρθρωτικών ταµείων (Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και των άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων. 
                                                 
9 Άρθρο που τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας. 
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Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί για την υλοποίηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο έχουν συµβάλει τα διάφορα µέσα που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις. 

Εάν απαιτούνται ειδικές δράσεις, πέρα από τα πλαίσια των ταµείων και µε την επιφύλαξη των 
µέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της Κοινότητας, οι δράσεις αυτές 
µπορούν να θεσπίζονται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών. 

 
Άρθρο 160 

 
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συµβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, µέσω συµµετοχής στην ανάπτυξη και στη 
διαρθρωτική αναπροσαρµογή των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή 
τους καθώς και στη µετατροπή των βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακµή. 
 

 
Άρθρο 16110 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 162, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα, προτάσει της 
Επιτροπής και µετά από σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαβούλευση µε 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ορίζει τα 
καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των διαρθρωτικών ταµείων, 
γεγονός που µπορεί να επιφέρει συνένωση των ταµείων. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε την 
ίδια διαδικασία, καθορίζει επίσης τους γενικούς κανόνες που θα εφαρµόζονται στα ταµεία 
καθώς και τις αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά τους και 
ο συντονισµός των ταµείων µεταξύ τους και µε τα άλλα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα. 

Ένα Ταµείο Συνοχής, ιδρυθέν από το Συµβούλιο µε την ίδια διαδικασία, συµµετέχει 
χρηµατοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της υποδοµής 
των µεταφορών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προτάσει της 
Επιτροπής, και µετά από σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαβούλευση µε 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, στην περίπτωση 
που θα έχουν υιοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, οι πολυετείς δηµοσιονοµικές προοπτικές οι 
οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και η σχετική διοργανική συµφωνία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η προβλεπόµενη στο παρόν εδάφιο διαδικασία εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία της 
υιοθέτησής τους. 
 
                                                 
10 Άρθρο που τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας. 
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Άρθρο 162 

Οι εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
λαµβάνονται από το Συµβούλιο, που αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και 
µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών. 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα 
Προσανατολισµού, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, εξακολουθούν να ισχύουν, 
αντιστοίχως, τα άρθρα 37 και 148. 
 
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου11 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 

 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 
XII. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Επιτροπή αρµόδια για: 

την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής και ειδικότερα:  

α)   το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής και τα άλλα όργανα 
περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης, 

β)   την εκτίµηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή, 

γ)   το συντονισµό των χρηµατοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέµβασης της Ένωσης, 

δ)   τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τη διασυνοριακή και τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία, 

ε)   τις σχέσεις µε την Επιτροπή των Περιφερειών, µε τις οργανώσεις διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. 
 
 
 
 

                                                 
11 16η έκδοση - Ιούλιος 2004 
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4. Χρονικό: οι ηµεροµηνίες σταθµοί 
 
 1957: Συνθήκη της Ρώµης: η ανάγκη για «αρµονική ανάπτυξη».  Προοίµιο: «να 
ενισχύσουν την ενότητα [....] των οικονοµιών τους και να εξασφαλίσουν [....] την 
αρµονική τους ανάπτυξη µειώνοντας τις υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ των διαφόρων 
περιοχών, και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοηµένων µεταξύ αυτών». ∆εν 
θεσπίστηκε συγκεκριµένη κοινή πολιτική.   

 
 1958: Ίδρυση των EKT και ΕΓΤΠΕ. Αντιπροσώπευση των προτεραιοτήτων των 
ιδρυτικών κρατών: γεωργία - Γαλλία, βιοµηχανική ανανέωση - Γερµανία. 

 
 1973: Πρώτη διεύρυνση: ∆ανία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο. 

 
 1975: ∆ηµιουργία του ΕΤΠΑ για την µερική ανακατανοµή των συνδροµών των κρατών 
προς όφελος των µειονεκτικών περιφερειών. Οφέλη για την Ιρλανδία και τη ∆ανία. 
Συνδροµή του Ηνωµένου Βασιλείου – Βόρειος Ιρλανδία· ορεινές περιοχές και νήσοι της 
Σκωτίας. Άρση ορισµένων επιφυλάξεων της Βρετανίας σχετικά µε την κυριαρχία του 
γεωργικού τοµέα στον προϋπολογισµό της ΕΟΚ. 

 
 ∆εκαετία του 1980:  Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία γίνονται µέλη της 
Κοινότητας: αποσαφηνίζεται η οικονοµική ανάγκη και η πολιτική θέληση για τη µείωση 
των ανισοτήτων. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για την αντιµετώπιση της απόκλισης µεταξύ 
των περισσότερο και λιγότερο πλούσιων περιοχών. Η Ένωση δεσµεύεται να συνδράµει τις 
λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της Ευρώπης να καλύψουν την απόσταση που τις 
χωρίζει από τις πιο αναπτυγµένες. Η εν λόγω δέσµευση περιλαµβάνεται στην Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986.  

 
 Περίοδος 1989-93: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών12 αποφασίζει τη 

µεταρρύθµιση της λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων. Αποφασίζει να τους διατεθούν 
68 δισ. ΕCU13. Σκοπός: προαγωγή καλύτερου βιοτικού επιπέδου για τους λαούς της 
Ευρώπης και ειδικών προγραµµάτων για τη συνδροµή ορισµένων κοινωνικών κατηγοριών 
και περιοχών ώστε να αντλήσουν οφέλη από την οικονοµική ολοκλήρωση  και τις 
δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς. Περιφέρειες και πόλεις ίδρυσαν διακρατικές 
ενώσεις, συνήψαν διαπεριφερειακές συνεργασίες και άνοιξαν περιφερειακά γραφεία στις 
Βρυξέλλες.  

 
 1992 Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση14: Συνοχή: ένας από τους ουσιώδεις 
στόχους της Ένωσης, εκ παραλλήλου µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση και την 
ενιαία αγορά. Προβλέπει τη δηµιουργία του Ταµείου Συνοχής, το οποίο στηρίζει έργα 
στους τοµείς του περιβάλλοντος και των µεταφορών.15 Η σηµασία της ευρωπαϊκής 

                                                 
12 Φεβρουάριος 1988. 
13 Σε τιµές 1997. 
14 Τέθηκε σε ισχύ το 1993. 
15 Στα λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη.  
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περιφερειοποίησης υπογραµµίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
θέσπισε έναν νέο όργανο, την Επιτροπή των Περιφερειών, για να δοθεί ανεξάρτητη 
φωνή στους περιφερειακούς φορείς κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο 
της ΕΕ. 

 
 Περίοδος 1994-99: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Eδιµβούργου (∆εκέµβριος 1993) 
αποφασίζει να διαθέσει 177 δισ. ΕCU περίπου (σε τιµές 1999), δηλαδή το ένα τρίτο του 
κοινοτικού προϋπολογισµού, για την πολιτική συνοχής. Ένα νέο Χρηµατοδοτικό Μέσο 
Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) συµπληρώνει τα διαρθρωτικά ταµεία.  

 
 1997: Η Συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαιώνει τη σηµασία της συνοχής, και 
περιλαµβάνει επίσης ένα κεφάλαιο σχετικά µε την απασχόληση, στο οποίο προβάλλεται η 
ανάγκη της κοινής δράσης για την υποχώρηση της ανεργίας.  

 
 Περίοδος 2000-2006: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου16 αποφασίζει τη 

µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων και τη µερική τροποποίηση της λειτουργίας του 
Ταµείου Συνοχής. Τα ταµεία αυτά θα λάβουν 213 δισ. ευρώ εντός µιας επταετίας17.  Το 
Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΙSPA) και το Ειδικό πρόγραµµα ένταξης 
για την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (SAPARD) συµπληρώνουν το πρόγραµµα 
PHARE για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

 
 2000-01: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) εγκρίνει µια 
στρατηγική που επικεντρώνεται στην απασχόληση και αποβλέπει να καταστεί η Ένωση η 
πιο ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο έως το 2010. Το Συµβούλιο του 
Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001) συµπλήρωσε την εν λόγω στρατηγική συνδέοντάς την µε την 
αειφόρο ανάπτυξη.  

 
 2002: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος 2002) καταλήγει σε 
συµφωνία σχετικά µε τις συνθήκες προσχώρησης 10 νέων κρατών µελών στην Ένωση.  

 
 Ιούλιος 2003: Στο Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης που 
καταρτίζεται από τη Συνέλευση συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο III – 116 η εδαφική 
συνοχή, όπως επιβεβαιώνεται από τη διακυβερνητική διάσκεψη του Ιουνίου 200418. 

 
 Φεβρουάριος 2004: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την τρίτη έκθεση για την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, στην οποία παρατίθεται το όραµα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όσον αφορά το µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µείωση των 
ανισοτήτων και την προαγωγή µεγαλύτερης οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσης τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για 
την περίοδο 2007-2013 («πακέτο Prodi») κατά την οποία η πολιτική συνοχής ανέρχεται 

                                                 
16 Μάρτιος 1999. 
17 2000-2006. 
18 Βλ. επίσης COM (2004)492 τελικό. 
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στο ένα τρίτο περίπου του προϋπολογισµού της ΕΕ ή συνολικά σε 336,1 δισ. ευρώ. Το 
µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί σε κράτη µέλη και περιφέρειες µε 
µικρότερη ανάπτυξη. 

 
 Μάιος 2004: Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Εσθονία, Κύπρο, Λεττονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. 

 
 Ιούλιος 2004: Η Επιτροπή εγκρίνει την πρόταση πέντε νέων κανονισµών για την 
ανανέωση των διαρθρωτικών ταµείων και µέσων. Η δέσµη των κανονισµών 
αποτελείται από έναν γενικό κανονισµό που ορίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για όλα τα 
µέσα, και ειδικούς κανονισµούς για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής. Επιπλέον 
προτείνεται η σύσταση ευρωπαϊκής οµάδας διασυνοριακής συνεργασίας (EGCC).  

 

5. ∆ιαρθρωτική βοήθεια 2000-2006 

Συνολικά χρηµατοδοτικά κονδύλια: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου, Μάρτιος 1999 
(«Ατζέντα 2000»). 
 

• 213 δισ. ΕΥΡΩ για την πολιτική συνοχής (33% του συνολικού κοινοτικού 
προϋπολογισµού για το 2004) 

–195 δισ. ΕΥΡΩ για τα διαρθρωτικά ταµεία  
–18 δισ. ΕΥΡΩ για το Ταµείο Συνοχής  

 
• Κονδύλια πριν και µετά την ένταξη για διαρθρωτικές δράσεις 

–7,3 δισ. ΕΥΡΩ για το ISPA 
                 –39,6 δισ. ΕΥΡΩ για δράσεις µετά την ένταξη  

5.1. Τα διαρθρωτικά ταµεία 
 
Ετήσιο ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων:108,5 δισ. ευρώ, 37 εκ των οποίων για 
διαρθρωτικές δράσεις, σε τιµές 2004. 
 
 Περιοχές στόχου 1: περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο II της ονοµατολογίας 
στατιστικών εδαφικών µονάδων (NUTS II), και των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), είναι µικρότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου19. Ο 
κατάλογος καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά το 22% του πληθυσµού 
της ΕΕ. Σκοπός: να καλύψουν οι περιοχές αυτές την απόσταση που τις χωρίζει από τις 
υπόλοιπες από την άποψη της ανταγωνιστικότητας. Επένδυση σε υποδοµές και µέτρα για 
την ενθάρρυνση των επενδύσεων στη βιοµηχανία. Περιλαµβάνει τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, τις 6 περιφέρειες που ήταν µέχρι πρότινος επιλέξιµες για το στόχο, το 

                                                 
19 Αντιστοιχεί στο 70% του προϋπολογισµού. 
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πρόγραµµα PEACE και το πρόγραµµα για τις σουηδικές ακτές.  Προϋπολογισµός: 135,95 
δισ. ευρώ. 

 
 Περιοχές στόχου 2: περιοχές υπό κοινωνικοοικονοµική αναδιάρθρωση20: τοµείς 
βιοµηχανίας και υπηρεσιών (10%)· αγροτικές περιοχές (5%)· αστικές περιοχές (2%)· 
Εξαρτώµενες από την αλιεία περιοχές (1%). Αφορά το 18% του πληθυσµού της ΕΕ. 
Προϋπολογισµός: 22,45 δισ. ευρώ. 

 
 Περιοχές στόχου 3: περιοχές που δεν καλύπτονται από τον στόχο 121. Πλαίσιο αναφοράς 
για όλες τις δράσεις που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους στα κράτη µέλη. Σκοπός:  
δηµιουργία συστηµάτων κατάρτισης και θέσεων απασχόλησης.  Προϋπολογισµός: 24,05 
δισ. ευρώ. 

 
 Κοινοτικές πρωτοβουλίες: Κοινές λύσεις για συγκεκριµένα προβλήµατα22. Έµφαση στην 
κοινοτική προστιθέµενη αξία. Προϋπολογισµός: 10,44 δισ. ευρώ. ∆εν θα συνεχιστούν 
µετά το 2006! Τέσσερις τοµείς δράσης: 

 
• INTERREG III: στήριξη διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών 

σχεδίων συνεργασίας (χρηµατοδότηση: ΕΤΠΑ).  
• URBAN II: εφαρµογή σε προβληµατικές αστικές περιοχές (χρηµατοδότηση: ΕΤΠΑ). 
• LEADER +: υπό τη διαχείριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας23: διασύνδεση των 

δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας (χρηµατοδότηση: ΕΓΤΠΕ -
Προσανατολισµός). 

• EQUAL: καταπολέµηση των ανισοτήτων και της διακριτικής µεταχείρισης στην 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας (χρηµατοδότηση: EKT). 

 
 Καινοτόµες δράσεις : ιδέες που δεν έχουν ακόµα επαρκώς αποτελέσει αντικείµενο 
εκµετάλλευσης24. Τρία θέµατα εργασίας: γνώσεις και τεχνολογική καινοτοµία· κοινωνία 
των τεχνολογιών και περιφερειακή ανάπτυξη· περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος 
ανάπτυξη. Προϋπολογισµός: 1 δισ. ευρώ. ∆εν θα συνεχιστούν µετά το 2006! 

  
Προϋπολογισµός για τα νέα κράτη µέλη: 22 δισ. ευρώ25.  Χρηµατοδοτική βοήθεια προς τα 
νέα κράτη µέλη από το PHARE για τρία τουλάχιστον έτη26. Συνολική ενίσχυση, 
περιλαµβανοµένου του Ταµείου Συνοχής:  7,3 δισ. ευρώ ετησίως27. 
 
 
 
                                                 
20 Αντιστοιχεί στο 11,5% των διαρθρωτικών ταµείων. 
21 Αντιστοιχεί στο 12,3% των διαρθρωτικών ταµείων. 
22 Αντιστοιχεί στο 5,35% των διαρθρωτικών ταµείων. 
23 Υπάρχουν 13 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.  
24 Αντιστοιχεί στο 0,5% των διαρθρωτικών ταµείων. 
25 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης  
26 Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί και πέραν της περιόδου αυτής για τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. 
27 Σε τιµές 1999. 
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Επιχειρησιακή συµφωνία: κατά την πρώτη περίοδο προγραµµατισµού, προκειµένου να 
επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, οι παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν σε έναν 
περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων. Στις τέσσερις µεγαλύτερες χώρες28, η βοήθεια θα 
υλοποιηθεί µέσω ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης, συνοδευόµενου από επιχειρησιακά 
προγράµµατα. Στις υπόλοιπες χώρες, µέσω ενός ενιαίου εγγράφου προγραµµατισµού.  
 
∆ιοικητική ικανότητα: η αποκέντρωση µετά το 2006 θα βασίζεται στην ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας. 
 Νέα κράτη µέλη: η διεύρυνση29 όξυνε τις ανισότητες. Ένα τρίτο των κονδυλίων για το 
Ταµείο Συνοχής, δύο τρίτα για τα διαρθρωτικά ταµεία – κυρίως χρηµατοδότηση του 
στόχου 130. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης31 αποφάσισε την µείωση των 
χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί µε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Βερολίνου32 λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε στην Ευρώπη των 15 
η αύξηση του µεγέθους των ταµείων και των αµφιβολιών σχετικά µε την ικανότητα 
απορρόφησης των νέων κρατών µελών. 

 
 Στατιστική επίπτωση: Η διεύρυνση επέφερε σηµαντική αύξηση του πληθυσµού της ΕΕ33 
και συνακόλουθη µείωση του ΑΕγχΠ34. Ως αποτέλεσµα, περιφέρειες της Ευρώπης των 15 
που µέχρι πρότινος ήταν επιλέξιµες για χορήγηση βοήθειας πλέον δεν είναι. Για την 
εξάλειψη της στατιστικής επίπτωσης35: η ενίσχυση των περιφερειών της Ευρώπης των 15 
που αποτελούν περιοχές του στόχου 1 θα είναι υψηλότερη από αυτή που αποφασίστηκε 
στο Βερολίνο. Η µεταβατική περίοδος για τις περιοχές που απώλεσαν την επιλεξιµότητά 
τους ποικίλει ανάλογα µε την ταξινόµησή τους36. 

 
 2000 - 2005: σταδιακή µείωση της χρηµατοδότησης για τις περιοχές που δεν είναι 
πλέον επιλέξιµες για το στόχο 1 από τα ΕΤΠΑ, EKT, ΕΓΤΠΕ , ΧΜΠΑ.  
 2006:  για τµήµατα περιοχών του στόχου 2: επέκταση του προγράµµατος· σε άλλες 
περιοχές συνέχιση χρηµατοδότησης από EKT, ΕΓΤΠΕ -Προσανατολισµός και 
ΧΜΠΑ στο πλαίσιο του ίδιου προγράµµατος (όχι από το ΕΤΠΑ). περιοχές που δεν 
είναι πλέον επιλέξιµες για τους στόχους 2 και 5β: σταδιακή µείωση της 
χρηµατοδότησης µόνον από το ΕΤΠΑ + 7ετής στήριξη µέσω του οριζόντιου 
στόχου 3, της αγροτικής ανάπτυξης και προγραµµάτων του ΧΜΠΑ. 

 
 ΧΜΠΑ: Τοµείς παρέµβασης: µέτρα για τη βιώσιµη εξισορρόπηση της προσφοράς και της 
ζήτησης· ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· µεταποίηση και εµπορική διάθεση, 
αναβάθµιση των αλιευτικών περιοχών. 

                                                 
28 Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία. 
29 Μάιος 2004. 
30 +- 14 δισ. ευρώ. 
31 ∆εκέµβριος 2002. 
32 Μάρτιος 1999. 
33 Αύξηση +- 20%.  
34  Η διεύρυνση προσθέτει στο ΑεγχΠ της ΕΕ ποσοστό κατά τι χαµηλότερο του 5%.  
35 Απόφαση του Συµβουλίου της  Κοπεγχάγης.  
36 Περιοχές που δεν είναι πλέον επιλέξιµες για το στόχο 1: 6 - 7 έτη, και για το στόχο 2: 6 έτη. 
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 Ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης µέσω του ΕΓΤΠΕ: Τοµείς παρέµβασης: 
συνοδευτικά µέτρα – πρόωρη συνταξιοδότηση – γεωργοπεριβαλλοντικός τοµέας – 
δασοκοµία – λιγότερο ευνοηµένες περιοχές37. Αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων· εγκατάσταση νέων γεωργών· κατάρτιση· µεταποίηση και εµπορική 
διάθεση. Μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη. 

 

5.2. Το Ταµείο Συνοχής  
 
Το Ταµείο Συνοχής διατίθεται για τη συνδροµή κρατών µελών µε ΑΕΠ που υπολείπεται του  
90% του κοινοτικού µέσου όρου. Για την τρέχουσα περίοδο, η Επιτροπή προτείνει τη 
διατήρηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας: 

 
- για χώρες µε ΑΕΠ/κάτοικο χαµηλότερο από το 90% του κοινοτικού µέσου όρου 
- για σχέδια στους τοµείς των µεταφορών και του περιβάλλοντος 

 
Συνολικός προϋπολογισµός: 18 δισ. ευρώ.  
Ετήσιος προϋπολογισµός: 2,6 δισ. ευρώ ετησίως.  
 
Επανεξέταση της επιλεξιµότητας το 2003. 
 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2007-2013 

6.1. ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007 - 2013 
 
Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης. ∆ιατήρηση του 
υφιστάµενου ανώτατου ορίου δαπανών (1,24% επί του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της 
Ένωσης). Πρόταση της Επιτροπής:  ανάληψη υποχρεώσεων38 1,22% και πληρωµές 1,14%. 
Τέσσερις προτεραιότητες για την Ένωση: βιώσιµη ανάπτυξη – ανταγωνιστικότητα, συνοχή 
(για την ανάπτυξη και την απασχόληση)· διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων· 
ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Η ΕΕ παγκόσµιος 
εταίρος.  
 
Ανώτατο όριο όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων ανά έτος:146,4 δισ. ευρώ για την 
Ευρώπη των 27, εκ των οποίων 48 δισ. ευρώ για διαρθρωτικές δράσεις, σε τιµές 2004 
(εξαιρουµένης της αγροτικής ανάπτυξης). 
 

                                                 
37 Πρώην στόχος 5α) 
38 146,4 δισ. ευρώ ετησίως για την Ευρώπη των 27· 48 δισ. ευρώ για διαρθρωτικές δράσεις. 
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Πολιτική συνοχής: 336,3 δισ. ευρώ (34% του προϋπολογισµού της ΕΕ)39. Αντιστοιχεί 
περίπου στο 0,41% του ΑΕγχΠ της Ένωσης (µαζί µε την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία: 
0,46%). Άνω του  75% για περιφέρειες και κράτη µέλη που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε 
επίπεδο ανάπτυξης. Περίπου 50-50 µεταξύ των υφιστάµενων και των νέων κρατών µελών. 
 

6.2. Η τρίτη έκθεση προόδου για τη συνοχή40: µία νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή  

Οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα: για να καταστεί δυνατή η εναρµόνιση του µέσου όρου 
του επιπέδου απασχόλησης των δέκα νέων κρατών µελών µε την υπόλοιπη ΕΕ πρέπει να 
δηµιουργηθούν τέσσερα εκατοµµύρια θέσεις εργασίας· από το 2001 η οικονοµία της ΕΕ 
παρουσιάζει βραδεία ανάπτυξη· εν δυνάµει προβλήµατα προς αντιµετώπιση: 
παγκοσµιοποίηση, γήρανση του πληθυσµού, αύξηση της µετανάστευσης, τεχνολογική 
επανάσταση. 
 
Επίπτωση της διεύρυνσης: ο πληθυσµός της Ένωσης αυξάνεται από 380 σε 454 
εκατοµµύρια (ΕΕ 25) ή 485 εκατοµµύρια (ΕΕ 27)· τα νέα κράτη µέλη φέρνουν περισσότερο 
δυναµική ανάπτυξη (4% ανά έτος έναντι 2,5% στην Ευρώπη των 15)· το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ 
µειώνεται: -12,5% ΕΕ 25· -18% ΕΕ 27 σε ευρώ·  ο πληθυσµός που υπάγεται στο στόχο της 
σύγκλισης αυξάνεται από 84 εκατοµµύρια σε 123 εκατοµµύρια· το αναπτυξιακό χάσµα 
µεταξύ των περιφερειών διπλασιάζεται: το µέσο ΑΕγχΠ στις περιοχές του στόχου 1 είναι 
69%: στα νέα κράτη µέλη 46%· το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη των 15 αυξήθηκε από 
60% σε 64% (1996 – 2002). Στα νέα κράτη µέλη µειώθηκε στο 56%: (59% το 1999). 
 
Η συµβολή των εθνικών πολιτικών: οι εθνικοί προϋπολογισµοί αποτελούν κατά µέσο όρο 
το 47% του ΑΕγχΠ· ο προϋπολογισµός για την πολιτική συνοχής αντιστοιχεί στο 0,43% του 
ΑΕγχΠ. Οι εθνικοί προϋπολογισµοί δίνουν προτεραιότητα στη στήριξη των βασικών 
υπηρεσιών και του εισοδήµατος· τα διαρθρωτικά ταµεία αποσκοπούν στη βελτίωση των 
παραγόντων της περιφερειακής σύγκλισης και στη στήριξη των επενδύσεων σε υλικούς και 
ανθρώπινους πόρους – περίπου 80% του συνόλου.  
 
Η συµβολή άλλων κοινοτικών πολιτικών: αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων που ορίζονται στη Συνθήκη. ∆εν έχουν πάντοτε ως στόχο τη συνοχή αλλά έχουν 
επέλθει βελτιώσεις. Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της συνεκτικότητας µεταξύ 
των πολιτικών αυτών και του στόχου της συνοχής, ιδίως για τα νέα κράτη µέλη. 
 
Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής: αύξηση των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις 
δικαιούχους περιφέρειες (ανάπτυξη)· συµβολή στην αύξηση του ΑΕγχΠ (σύγκλιση)· 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου 

                                                 
39   Σε τιµές 2004. 
40 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Τρίτη έκθεση προόδου για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 
COM(2004) 107 τελικό. 18 Φεβρουαρίου 2004 
 



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 
PE 347.143 24/46 DV\542120EL.doc 

EL 

δυναµικού· εξασφάλιση καλύτερης περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης· διασφάλιση 
οικονοµικής σταθερότητας για περίοδο 7 ετών. 
 
Μία νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή: όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ένωσης· όσον 
αφορά τη διεύρυνση και τις αυξηµένες αρµοδιότητες της πολιτικής συνοχής· καλύπτει όλα τα 
κράτη, τις περιφέρειες και τις πόλεις – µεγαλύτερη επικουρικότητα. Τρεις προτεραιότητες: 
στόχοι σύγκλισης, ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας. 
 
1. Προτεραιότητα σύγκλισης  
 

 Προϋπολογισµός: περίπου 78% επί του συνόλου (261,8 δισ. ευρώ) 
 Κάλυψη:  

 
♦ Λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές (στόχος 1). Πρωτεύουσας σηµασίας για τα νέα 

κράτη µέλη και τις περιοχές προτεραιότητας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής41. 
Αφορά πρωτίστως περιοχές το ΑΕγχΠ των οποίων υπολείπεται του 75% του 
κοινοτικού µέσου όρου. Ενίσχυση θα λάβουν έργα που αφορούν τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα µεταφορών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προγράµµατα διατροπικών 
µεταφορών (πέραν των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών), τις σιδηροδροµικές, 
εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες µεταφορές, τις αειφόρες αστικές µεταφορές και 
σηµαντικές από περιβαλλοντικής άποψης επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας. 
Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας. Αύξηση της κάλυψης 
από το 22% του πληθυσµού της Ευρώπης των 15 στο 25,6% του πληθυσµού της 
Ευρώπης των 25 (116,6 εκατοµµύρια άτοµα). 

 
♦ Περιοχές που επηρεάζονται από τη στατιστική επίπτωση (στόχος 1α). Για την 

αντιστάθµιση της στατιστικής επίπτωσης της διεύρυνσης προτείνεται η παροχή 
προσωρινής ενίσχυσης (επταετής µεταβατική περίοδος) σε περιοχές το ΑΕγχΠ των 
οποίων θα ήταν µικρότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου (5,2 % του 
πληθυσµού της Ευρώπης των 25). Η ενίσχυση θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε 
εκείνη που παρέχεται στις υφιστάµενες περιοχές που διαγράφονται από το στόχο 1. 
Γίνονται ειδικές προβλέψεις για την εθνική και την περιφερειακή βοήθεια.  

 
♦ Εξόχως απόκεντρες περιοχές: Προβλέπεται να λάβουν ειδική χορήγηση, 

υψηλότερη από την ανώτατη συνεισφορά της Κοινότητας, για την αντιστάθµιση 
των ειδικών περιορισµών τους42. 

 
♦ Ταµείο συνοχής: τα κράτη µέλη µε ΑΕγχΠ που υπολείπεται του 90% του 

κοινοτικού µέσου όρου θα είναι επιλέξιµα για χορήγηση βοήθειας από το Ταµείο 
Συνοχής, που θα συµµετέχει στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων στους τοµείς των 
µεταφορών και του περιβάλλοντος. Όλα τα νέα κράτη µέλη (πλην Κύπρου), 
Πορτογαλία και Ελλάδα. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις λόγω στατιστικής επίπτωσης.  

                                                 
41 Σύµφωνα µε το άρθρο 158 ΣΕΚ 
42 Κατ’ αίτηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλης τον Ιούνιο του 2002 
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2. Προτεραιότητα περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης  
 

 Προϋπολογισµός: περίπου 18% επί του συνόλου (61 δισ. ευρώ) 
 
 Κάλυψη: Αντιδιαστολή µεταξύ δύο οµάδων περιοχών: 

 
♦ Περιοχές που ανήκουν επί του παρόντος στο στόχο 1 αλλά δεν πληρούν τα 

κριτήρια για την προτεραιότητα σύγκλισης ακόµη και χωρίς τη στατιστική 
επίπτωση: όφελος από τη σταδιακή εφαρµογή43 (3,6% του πληθυσµού της ΕΕ  
(16,4 εκατοµµύρια άτοµα) των περιφερειακών προγραµµάτων (ΕΤΠΑ/EKT). 

♦ Όλες οι άλλες περιοχές που δεν καλύπτονται ούτε από τα προγράµµατα 
σύγκλισης ούτε από τη σταδιακή εφαρµογή. ∆εν προβλέπεται κατανοµή σε 
ζώνες σε επίπεδο ΕΕ. Η χρηµατοδότηση κατανέµεται 50/50 µεταξύ: των 
προγραµµάτων περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ) και των εθνικών 
προγραµµάτων απασχόλησης (EKT). 

 
 ∆ιττή προσέγγιση:  

 
♦ Χορηγήσεις σε κράτη µέλη (εθνικά προγράµµατα): µέσω των προγραµµάτων 

του EKT η πολιτική συνοχής θα συµβάλει στην πρόβλεψη και την προώθηση των 
οικονοµικών αλλαγών µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε 
τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της 
στήριξης πολιτικών που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, στη δηµιουργία 
ενός περισσότερο ποιοτικού και παραγωγικού εργατικού δυναµικού και στην 
κοινωνική ένταξη. 

 
♦ Χορηγήσεις στο εσωτερικό των κρατών µελών: (περιφερειακά προγράµµατα): 

Μέσω των προγραµµάτων ΕΤΠΑ η πολιτική συνοχής θα συµβάλει ώστε οι 
περιφέρειες και οι περιφερειακές αρχές να µπορούν να προβλέπουν και να 
προωθούν τις οικονοµικές αλλαγές στις βιοµηχανικές, αστικές και αγροτικές 
περιοχές µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς 
τους, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές 
ανισότητες. Νέα περιφερειακά προγράµµατα µε αυστηρότερη επικέντρωση στα 
τρία θέµατα προτεραιότητας44. Μοναδική πηγή χρηµατοδότησης για τα νέα 
προγράµµατα: ΕΤΠΑ.  

 
3. Προτεραιότητα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας:   
 

 Προϋπολογισµός: σηµαντική αύξηση της χρηµατοδότησης - 4% επί του 
προϋπολογισµού (13,5 δισ. ευρώ). 

                                                 
43 Μετάβαση σε µεταβατική ενίσχυση κατά παρεµφερή τρόπο µε τις περιοχές που δεν είναι πλέον επιλέξιµες για 
τον στόχο 1 την περίοδο 2000 - 2006. 
44 Βλ. στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. 
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 Προσέγγιση: Ως συνέχεια της πρωτοβουλίας INTERREG III (προστιθέµενη αξία), 
καθιστά δυνατή την αρµονική και ισόρροπη εδαφική ολοκλήρωση της Ένωσης 
ενισχύοντας τη συνεργασία σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό 
επίπεδο. 

 
 Κάλυψη: τρεις διαστάσεις:  

 
♦ ∆ιασυνοριακή συνεργασία:  
 

 Παραµεθόριες περιοχές: Χρηµατοδότηση µέσω του ΕΤΠΑ. Οι δράσεις 
πρόκειται να επικεντρωθούν σε  ολοκληρωµένα προγράµµατα που συνδέονται 
µε τα προγράµµατα δράσης της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ και θα 
τελούν υπό τη διαχείριση µιας και µόνης αρχής. Αφορά: όλες τις περιοχές κατά 
µήκος των εσωτερικών χερσαίων συνόρων, ορισµένες περιοχές κατά µήκος των 
εξωτερικών χερσαίων συνόρων, και των γειτνιαζόντων θαλάσσιων συνόρων 
που είναι επιλέξιµες για διασυνοριακή συνεργασία. Στόχος: η από κοινού 
εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήµατα. Νέα νοµικά µέσα για τη συνεργασία: η 
διασυνοριακή περιφερειακή συλλογικότητα στα εσωτερικά σύνορα. 

 
 ∆ιασυνοριακή συνεργασία εξωτερικών συνόρων: συνδέεται µε το νέο µέσο 
γειτνίασης για τα εξωτερικά σύνορα, και περιλαµβάνει πολυετή 
προγραµµατισµό και µόνον ένα οικονοµικό µέσο. Στόχος:  διευκόλυνση της 
συνεργασίας µε τις όµορες χώρες. 

 
♦ ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία που ενσωµατώνεται σε περιφερειακά προγράµµατα  
♦ ∆ιακρατική συνεργασία 

 
Λαµβάνονται υπόψη εδαφικές ιδιαιτερότητες:  
 

♦ Αστικές περιοχές: τα µέτρα για τις αστικές περιοχές θα είναι πλήρως 
ενσωµατωµένα στα περιφερειακά προγράµµατα ούτως ώστε να λάβουν ενίσχυση 
περισσότερες µικρές και µεγάλες πόλεις από ό,τι στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας URBAN II.  

♦ Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στο πλαίσιο του µελλοντικού στόχου της 
σύγκλισης, η Επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραµµα για τις επτά 
εξόχως απόκεντρες περιοχές (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, 
Ρεϋνιόν, Κανάριοι Νήσοι, Αζόρες και Μαδέρα).  

♦ Ζώνες µε γεωγραφικό ή φυσικό µειονέκτηµα: πολλά νησιά, ορεινές περιοχές και 
ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες περιφέρειες ταλανίζονται από πολύ µεγάλα 
προβλήµατα πρόσβασης, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανοµή των 
πόρων στο πλαίσιο του στόχου της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης µέσω του προσδιορισµού περιφερειακών κριτηρίων και της 
αύξησης του ανώτατου ποσοστού κοινοτικής χρηµατοδότησης.  
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♦ Επιπλέον, τα µέσα παροχής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία 
απλοποιούνται και διασαφηνίζονται. Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία ενισχύει 
καινοτόµες στρατηγικές ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, ενσωµατώνεται 
πλήρως στο γενικό προγραµµατισµό. 

 

6.3. Σύστηµα εφαρµογής 
 
 Απλοποίηση στους τοµείς της αλιείας και της αγροτικής ανάπτυξης: οµαδοποίηση των 
υφιστάµενων µέσων αγροτικής ανάπτυξης σε ένα ενιαίο µέσο στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. ΣΤΟΧΟΣ:  αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας µέσω 
της στήριξης της αναδιάρθρωσης· βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της 
διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ενσωµάτωση του LEADER+  στον 
καθιερωµένο προγραµµατισµό. Οµαδοποίηση των δράσεων στον τοµέα της αλιείας σε ένα 
ενιαίο µέσο που θα επικεντρώνεται σε ενέργειες για την αναδιάρθρωση του τοµέα. 

 
 Μεταρρύθµιση του συστήµατος παροχής -Προγραµµατισµός-: εκπόνηση από τα κράτη 

µέλη εθνικού εγγράφου-πλαισίου που θα αποτελεί βάση διαπραγµάτευσης µε την 
Επιτροπή και το πλαίσιο για την εκπόνηση των θεµατικών και περιφερειακών 
προγραµµάτων. ∆εν θα αποτελεί µέσο διαχείρισης. Στη βάση του εγγράφου πολιτικής η 
Επιτροπή θα εγκρίνει τα εθνικά και τα περιφερειακά προγράµµατα για κάθε χώρα.  

 
 Περιορισµός του αριθµού των ταµείων σε τρία (ΕΤΠΑ, EKT, Ταµείο Συνοχής). Στο 

µέλλον, οι παρεµβάσεις των ΕΤΠΑ και EKT θα πραγµατοποιούνται µέσω ενός και µόνο 
ταµείου ανά πρόγραµµα. Η ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού των 336,1 δισ.  
ευρώ που προβλέπεται για την περίοδο 2007-2013 είναι: 78% ⇒στόχος της σύγκλισης, 
18% ⇒Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 4% ⇒στόχος της εδαφικής 
συνεργασίας. 

 
 ΕΤΠΑ: ∆ιεύρυνση = επέκταση των συνόρων ⇒εδαφική συνεργασία µε βάση κοινά 
σχέδια, δράσεις που ευνοούν την περιφερειακή ανάπτυξη. ∆ιαφοροποίηση των δράσεων 
του ΕΤΠΑ ανάλογα µε την εκάστοτε περιοχή αλλά πάντοτε µε επίκεντρο τις 
προτεραιότητες της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. 
 Στόχος της σύγκλισης: έµφαση σε έρευνα, καινοτοµία, πρόληψη κινδύνων και 
υποδοµές. 
 Στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης: τρία θέµατα:  
καινοτοµία και οικονοµία της γνώσης· περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων· 
προσβασιµότητα στις µεταφορές και στις ICT45. 
 Στόχος της εδαφικής συνεργασίας: διασυνοριακές και διακρατικές συνιστώσες, 
σύνδεση των δράσεων µε το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεµποργκ. Υιοθέτηση προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή µε τη συµµετοχή 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών· ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγών, ανάλυσης και 

                                                 
45 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 
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µελέτης µεταξύ των περιφερειών και των τοπικών αρχών. Απλοποίηση των κανόνων 
προγραµµατισµού και διαχείρισης. Επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στις εδαφικές 
ιδιαιτερότητες46. Ως προς τον σχεδιασµό των προγραµµάτων η θεµατολογία τους 
µπορεί να διαµορφώνεται ανάλογα ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες 
που επικρατούν στις διάφορες αγροτικές, αστικές περιοχές και σε περιοχές µε φυσικά 
µειονεκτήµατα. Προβλέπεται επίσης η χρηµατοδότηση επιπρόσθετων δαπανών για 
άκρως απόκεντρες περιοχές. 

 
 EKT: ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ του κοινοτικού χρηµατοδοτικού µέσου και του 
πλαισίου πολιτικής της Ένωσης. Στήριξη του EKT προς τις πολιτικές κρατών µελών που 
συνάδουν µε την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και τους στόχους της κοινωνικής 
ένταξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

 
 Στο πλαίσιο αµφότερων των στόχων της σύγκλισης και της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης:  ενίσχυση των µέτρων που αποβλέπουν 
στην πρόληψη και τη διαχείριση οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών.  Τέσσερις 
βασικοί τοµείς: αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων· βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, πρόληψη της ανεργίας,  
παράταση της εργασιακής ζωής· ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των 
µειονεκτούντων ατόµων µέσω της ένταξής τους στην εργασία και της καταπολέµησης 
των διακρίσεων· προώθηση των συνεργασιών για µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της 
απασχόλησης και της ένταξης.  
 Λιγότερο ευηµερούσες περιοχές και κράτη µέλη:  προώθηση διαρθρωτικών 
ρυθµίσεων, ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.  
 Στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης το EKT θα ενισχύσει επίσης τη βελτίωση των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δράσεων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της θεσµικής ικανότητας και της αποδοτικότητας των δηµόσιων διοικήσεων 
σε όλα τα επίπεδα. ∆ίδεται προτεραιότητα στη διακρατική συνεργασία προσδίδεται 
ιδιαίτερη σηµασία στην προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του 
στόχου της σύγκλισης οι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν στην 
οικοδόµηση ικανοτήτων. 

 
 Ταµείο Συνοχής: ΣΤΟΧΟΣ: χρηµατοδοτική συµβολή στις παρεµβάσεις που αφορούν το 
περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μετά τη διεύρυνση το ταµείο τυγχάνει εφαρµογής 
για τα 10 νέα κράτη µέλη έως το 2006 καθώς και για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την 
Ισπανία. Η επόµενη περίοδος προγραµµατισµού:47 το ταµείο θα συµβάλλει στη σύγκλιση 
των 10. Οι παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής ενσωµατώνονται στο πολυετή 
προγραµµατισµό των διαρθρωτικών ταµείων. ∆ίκτυα µεταφορών: οι δράσεις 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς προσανατολισµούς48. Περιβάλλον: οι 

                                                 
46 Σύµφωνα µε το άρθρο 299(2) της συνθήκης ΕΚ 
47 2007-2013 
48 1692/96 ΕΚ (αναθεωρηµένη). 
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στόχοι που παρατίθενται στο άρθρο 174 της συνθήκης ΕΚ. Το ταµείο µπορεί επίσης να 
ενισχύει δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης49. 

 
 Εδαφική συνοχή: το άρθρο 15950 επιτρέπει την ανάληψη ειδικών δράσεων πέρα από τα 
πλαίσια των ταµείων, ⇒µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Η διασυνοριακή 
συνεργασία απαιτεί ένα µέσο συνεργασίας ⇒EGCC51: έχει τη δυνατότητα να ενεργεί εκ 
µέρους των µελών του. Εντολή ⇒σύµβαση για την ευρωπαϊκή διασυνοριακή συνεργασία. 
Μπορεί να υλοποιεί προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας που χρηµατοδοτούνται 
από διαρθρωτικά ταµεία και εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα συνεργασίας ή 
διασυνοριακά προγράµµατα συνεργασίας που δεν χρηµατοδοτούνται από την ΕΚ. 

6.4. Οικονοµική διαχείριση και έλεγχος 
 
 Σαφέστερος επιµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών 

(σαφέστερη διάρθρωση των διαφορετικών επιπέδων ελέγχου). 
 
 Γενίκευση του κανόνα N+2: αποδοτικότητα και πειθαρχία. 

 
 Παρέµβαση της Επιτροπής στον έλεγχο και την παρακολούθηση αναλόγως προς το βαθµό 
διασφάλισης που παρέχεται από τα κράτη µέλη και τα οικονοµικά συµφέροντα που 
διακυβεύονται. 

 
 Εξάρτηση των πληρωµών από τη δέσµευση που επιδεικνύει κάθε κράτος µέλος ως προς τα 
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου. 

   
 ∆ιασαφήνιση των µηχανισµών δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε περιπτώσεις παρατυπιών. 

 
 Σύνδεση των προϋποθέσεων για τις χορηγήσεις του Ταµείου Συνοχής µε την τήρηση των 
προγραµµάτων σύγκλισης (προσωρινή αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, µε 
δυνατότητα, όµως, αποκατάστασης) 

 

6.5. Οι νέες νοµοθετικές προτάσεις 
 
Οι νοµοθετικές προτάσεις υλοποιούνται µέσω 5 κανονισµών: 
 

 Ενός γενικού κανονισµού, ο οποίος καθορίζει τους κύριους στόχους και τους 
κανόνες επιλεξιµότητας, για τις παρεµβάσεις, για τον προγραµµατισµό και για τη 
διαχείριση των ταµείων52. 

                                                 
49 Όπου υπάρχει περιβαλλοντική διάσταση. 
50 Συνθήκη ΕΚ 
51 Ευρωπαϊκή οµάδα διασυνοριακής συνεργασίας: η προσφυγή σε αυτή είναι προαιρετική. 
52 Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής. COM (2004) 492 τελικό, 14 Ιουλίου 2004. 



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 
PE 347.143 30/46 DV\542120EL.doc 

EL 

 3 κανονισµοί, σχετικά µε τα ΕΤΠΑ, EKT και  Ταµείο Συνοχής, οι οποίοι 
καθορίζουν τις ειδικές ρυθµίσεις για το κάθε ταµείο53. 
 Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση οµάδων για την ευρωπαϊκή διασυνοριακή 
συνεργασία, βάσει του οποίου δηµιουργείται ένα νέο µέσο συνεργασίας που 
τίθεται στη διάθεση περιφερειακών και τοπικών οργανισµών54. 

 
Επαναπροσανατολισµός της πολιτικής συνοχής µε βάση τις προτεραιότητες της Ένωσης 
(Λισσαβόνα και Γκέτεµποργκ). ∆ιάρθρωση γύρω από τους 3 πυλώνες της βιώσιµης 
ανάπτυξης: 
 

 Ανταγωνιστικότητα: καινοτοµία, έρευνα, εκπαίδευση και προσβασιµότητα. 
 Απασχόληση και κοινωνική ένταξη. 
 Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων. 

 

6.6. Προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

2007-2013 
Ιούλιος 2004: Έγκριση της νοµοθετικής 
δέσµης από την Επιτροπή   
 

∆έσµη νοµοθετικών προτάσεων για την 
περίοδο µετά το 2006 – πρόταση για µια νέα 
διοργανική συµφωνία σχετικά µε τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και πρόταση για 
την τροποποίηση του συστήµατος των ιδίων 
πόρων 

Τέλη 2005: Απόφαση από το Συµβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
 

Λήψη απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου σχετικά µε τις νέες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές (συµφωνία επί 
των αριθµητικών στοιχείων και της 
διοργανικής συµφωνίας) 

2006: Προετοιµασία των προγραµµάτων για 
την περίοδο 2007-2013 
 

Προετοιµασία των προγραµµάτων για την 
περίοδο 2007-2013 

1 Ιανουαρίου 2007: Έναρξη υλοποίησης  
 

Έναρξη υλοποίησης  

                                                 
53 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Ταµείο Ανάπτυξης. COM (2004) 495 τελικό, 14 Ιουλίου 2004· Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. COM (2004) 493 τελικό, 14 Ιουλίου 
2004· Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής.  COM (2004) 494 τελικό, 14 
Ιουλίου 2004. 
54Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση ευρωπαϊκής οµάδας 
διασυνοριακής συνεργασίας (EGCC). COM (2004) 496 τελικό, 14 Ιουλίου 2004. 
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7. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

 

7.1. Νοµοθετικές και µη νοµοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   
 
Στον τοµέα αυτό το Κοινοβούλιο αξιοποίησε τις νέες εξουσίες του:  
 

7.1.1. Νοµοθετικές εξουσίες 
 
 Στο άρθρο 159, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ55 ορίζεται ότι µπορούν να θεσπίζονται 
ειδικές δράσεις πέρα από τα πλαίσια των ταµείων προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής που προβλέπεται από τη Συνθήκη. Οι 
δράσεις αυτές µπορούν να θεσπίζονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 
251). Βάσει του εν λόγω άρθρου και µε στόχο την άρση των υφιστάµενων εµποδίων που 
δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, θεσπίζεται ένα νέο νοµικό µέσο για τη 
δηµιουργία οµάδων ευρωπαϊκής συνεργασίας.  

 
 Στο άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ θεσπίζεται η διαδικασία της σύµφωνης γνώµης για τις 
αποφάσεις κανονιστικών ρυθµίσεων: το Συµβούλιο αποφασίζοντας οµόφωνα, προτάσει 
της Επιτροπής και µετά από σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ορίζει τα εξής θέµατα που αφορούν τόσο τα διαρθρωτικά ταµεία όσο και 
το Ταµείο Συνοχής: τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των 
διαρθρωτικών ταµείων· τους γενικούς κανόνες που θα εφαρµόζονται στα ταµεία· τις 
αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά τους και ο 
συντονισµός των ταµείων µεταξύ τους και µε τα άλλα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα. 
Μια νέα παράγραφος ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2007, το Συµβούλιο αποφασίζει 
µε ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής, και µετά από σύµφωνη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην περίπτωση που θα έχουν υιοθετηθεί κατά την 
ηµεροµηνία αυτή, οι πολυετείς δηµοσιονοµικές προοπτικές οι οποίες ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 και η σχετική διοργανική συµφωνία.  

 
 Στα άρθρα 148 και 162 της Συνθήκης ΕΚ θεσπίζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το 
Συµβούλιο για τη λήψη εκτελεστικών αποφάσεων που αφορούν τα ΕΤΠΑ και EKT.  

 
 

                                                 
55 Άρθρο που τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας. 
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Στη γνώµη της σχετικά µε τη σύγκλιση της διακυβερνητικής διάσκεψης του 200056, η 
Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού κρίνει ότι η διαδικασία 
σύµφωνης γνώµης δεν είναι ενδεδειγµένη διαδικασία για τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε αποφάσεις που αφορούν τον µελλοντικό ορισµό των καθηκόντων, των 
στόχων και της οργάνωσης των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής. Ως εκ 
τούτου, υπογραµµίζει ότι το άρθρο 161 της συνθήκης ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η 
διαδικασία σύµφωνης γνώµης να αντικατασταθεί από τη συναπόφαση, και η οµοφωνία από 
την ειδική πλειοψηφία. Έκρινε επίσης ότι από την επόµενη διακυβερνητική διάσκεψη πρέπει 
να υπογραµµιστεί η σηµασία της εδαφικής συνοχής µε τη διατύπωση σαφέστερης σχετικής 
αναφοράς υπό τον Τίτλο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής (βλ. σηµείωµα σχετικά µε 
τη συνταγµατική συνθήκη).  
 

7.1.2. Μη νοµοθετικές εξουσίες 
 
 Στο άρθρο 159, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή υποβάλλει 
ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
πρώην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού), στο Συµβούλιο, 
στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά 
µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί ως προς την υλοποίηση της συνοχής και τον τρόπο µε 
τον οποίο έχουν συµβάλει οι πολιτικές της.  

 
 Ο κώδικας συµπεριφοράς για την εφαρµογή της διαρθρωτικής πολιτικής από την 
Επιτροπή, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 1993 και διευρύνθηκε  το 199957, αφορά 
τις ρυθµίσεις βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο συµµετέχει στη διαρθρωτική πολιτική της 
Κοινότητας κατά την περίοδο 2000-2006.  

 
Τέλος, στο άρθρο 159, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ ορίζεται ότι η διαµόρφωση και η 
υλοποίηση των πολιτικών (δηλ. περιβαλλοντική πολιτική, γεωργική πολιτική, πολιτική 
ανταγωνισµού) και δράσεων της Κοινότητας καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, 
λαµβάνουν υπόψη τους στόχους της πολιτικής συνοχής και συµβάλλουν στην 
πραγµατοποίησή τους. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλείται επίσης συχνά να 
εκδίδει γνωµοδοτήσεις κατόπιν αιτήσεως αρµόδιων επιτροπών (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

                                                 
56 A5-0086/00 
57 ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 488-490. 
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7.2. Θεσµικός ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών58 
 
Η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv, είvαι αυτόvoµo συµβoυλευτικό όργαvo εκπρoσώπησης τωv 
oργαvισµώv τoπικής αυτoδιoίκησης και περιφερειακής διoίκησης στηv Έvωση. Είvαι o 
εκπρόσωπoς τωv συµφερόvτωv τωv εδαφικώv αυτώv εvoτήτωv στηv Επιτρoπή και τo 
Συµβoύλιo πρoς τα oπoία απευθύvει γvώµες.  
 

7.2.1. Έκδoση γvωµoδότησης κατόπιv αιτήσεως άλλωv oργάvωv   
 

α. Υποχρεωτικές διαβουλεύσεις 
 
Για ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, τo Συµβoύλιo ή η Επιτρoπή oφείλoυv vα 
αιτηθoύv τη γvώµη της Επιτρoπής τωv Περιφερειώv πριv λάβουν αποφάσεις σχετικά µε:  
 

• ειδικές δράσεις (άρθρο 159 ) 
• oρισµός τωv καθηκόvτωv, τωv πρωταρχικώv στόχωv και της oργάvωσης τωv 

διαρθρωτικώv ταµείωv (άρθρο 161),  
• εκτελεστικές απoφάσεις σχετικά µε τo Ευρωπαϊκό Ταµείo Περιφερειακής Αvάπτυξης  

(άρθρο 162) 
 

β. Προαιρετικές διαβουλεύσεις 
 
Είvαι δυvατό vα ζητηθεί επίσης η γvώµη της Επιτρoπής Περιφερειώv και σε άλλα ζητήµατα 
από τηv Επιτρoπή, τo Συµβoύλιo ή τo Κoιvoβoύλιo εάv τα Όργαvα αυτά τo κρίvoυv σκόπιµo. 
Όταv τo Συµβoύλιo ή η Επιτρoπή ζητoύv τη γvώµη της Επιτρoπής τωv Περιφερειώv 
(υπoχρεωτικά αλλά και πρoαιρετικά), µπoρoύv vα της oρίσoυv πρoθεσµία (τoυλάχιστov εvός 
µήvα), µετά παρέλευση της oπoίας δύvανται vα παρακάµψoυv τηv απoυσία γvωµoδότησης. 
 

7.2.2. Γvωµoδότηση κατόπιv πρωτoβoυλίας της ίδιας της Επιτρoπής τωv Περιφερειώv  
 

α. Με ευκαιρία διαβoύλευσης της Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής  
 
Όταv ζητείται η γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής από τo Συµβoύλιo ή τηv 
Επιτρoπή, η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv τηρείται εvήµερη και δύvαται, εάv τo κρίvει σκόπιµo 
για τα συµφέρovτα τωv περιφερειώv, vα εκδώσει γvωµoδότηση για τo συζητoύµεvo θέµα.  
 

 

                                                 
58 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική ∆ιεύθυνση 4 - Μελέτες. «Θεµατολογικά δελτία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου».  Λουξεµβούργο, 2001, 9η έκδ.  
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β. Γενικά 
 
Η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv δύvαται, κατά γεvικό τρόπo, vα εκδώσει γvωµoδότηση oσάκις 
τo εκτιµά ως χρήσιµo. Η Επιτρoπή Περιφερειώv εξέδωσε γvώµες πρωτoβoυλίας σε τοµείς που 
σχετίζονται, λόγου χάρη, µε τα διαρθρωτικά ταµεία και την αστική ανάπτυξη.  
 
Το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης αύξησε τις εξουσίες της Επιτροπής των Περιφερειών σε 
ό,τι αφορά59:  
 

 Προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
λόγω παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας: «[...] Το ∆ικαστήριο είναι 
αρµόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω παραβίασης από νοµοθετική 
πράξη της αρχής της επικουρικότητας. [...] Τέτοιες προσφυγές µπορούν να 
ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νοµοθετικές 
πράξεις για την έκδοση των οποίων το Σύνταγµα προβλέπει τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή των Περιφερειών»60 ·  

 
 για το σκοπό της προστασίας των προνοµίων τους (δηλ. της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής): "[...], το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί 
προσφυγών που ασκούνται από κράτος µέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο των Υπουργών ή την Επιτροπή, λόγω αναρµοδιότητας, παράβασης 
ουσιώδους τύπου, παράβασης του Συντάγµατος ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου 
σχετικού µε την εφαρµογή του, ή λόγω κατάχρησης εξουσίας [...] Το ∆ικαστήριο 
είναι αρµόδιο  [...] να αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται από [...] την 
Επιτροπή των Περιφερειών, µε σκοπό τη διατήρηση των προνοµιών τους»61. 

 

                                                 
59 Βλ. Σύνοψη της  συµφωνίας για τη Συνταγµατική Συνθήκη – Ζητήµατα περιφερειακής πολιτικής – που 
εκπονήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία:  
60 Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  
61 Άρθρο III-270. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ    

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Γενική Γραµµατεία 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Συντονιστές και στελέχη πολιτικών οµάδων   
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
κ. Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Τηλ.: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
∆ιεύθυνση II - Κοινωνικά και περιφερειακά θέµατα. Περιφερειακή πολιτική και οικονοµική 
και κοινωνική συνοχή 
40 GH 04 
Τηλ.: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
../Application Data/Microsoft/Application Data/Microsoft/Word/rafael.debustamante@consilium.eu.int
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Τηλ.: +32(2).282 2508/2141 Τηλ.: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
 
Ο κατάλογος των υπό εξέλιξη έργων σε κάθε κράτος µέλος είναι διαθέσιµος στις παρακάτω 
ιστοθέσεις (EN, FR, DE). 
 
 
Πύλες πρόσβασης (Gateways) 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης σε άλλες ιστοθέσεις που παρέχουν 
πληροφορίες ειδικά για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα προγράµµατα περιφερειακής 
ανάπτυξης:  
 

• Προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης 2000-2006 (Στοχ.1 και Στοχ.2)  
• Προγράµµατα INTERREG  
• Προγράµµατα URBAN  
• Καινοτόµες δράσεις (άρθρο 10)  
• Σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου (ΣΑΚΧ)  
• Ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανισµοί  

 
Επιτυχείς δραστηριότητες. Παρουσιάσεις έργων στην Ευρώπη  
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
∆ιαχειριστικές αρχές 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
 
∆ραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Περιφερειακή πολιτική 
 
Χρήσιµες ιστοθέσεις, τεκµηρίωση, συνοπτικές παρουσιάσεις, νοµικά κείµενα κλπ.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Περιφερειακή πολιτική 
 
Χρήσιµη σύνοψη της περιφερειακής νοµοθεσίας (διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, 
EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Η πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(διατίθεται σε όλες τις γλώσσες)  
 
- Επίσηµη Εφηµερίδα 
- Συνθήκες    
- Νοµοθεσία    
- Νοµοθεσία υπό εκπόνηση    
- Νοµολογία    
- Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις    
- Έγγραφα δηµοσίου ενδιαφέροντος    
- ∆ιεύρυνση  
  
 PreLex, η βάση δεδοµένων των διαθεσµικών διαδικασιών  
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύρια στάδια στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσµικών οργάνων:  

• το στάδιο της διαδικασίας,  
• οι αποφάσεις των θεσµικών οργάνων, 
• τα ονόµατα των ατόµων,  

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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• οι αρµόδιες υπηρεσίες,  
• οι παραποµπές των εγγράφων κλπ. 

 
 

CELEX, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(σε όλες τις γλώσσες) 
 
- νοµοθεσία,  
- προπαρασκευαστικές πράξεις, 
- νοµολογία,  
- εθνικά εκτελεστικά µέτρα, 
- κοινοβουλευτικές ερωτήσεις,  
- ενοποιηµένα έγγραφα,  
- έγγραφα που αφορούν την ΕΖΕΣ,  
- Επίσηµη Εφηµερίδα (σειρά C). 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ιστοθέση INFOREGIO  
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Στην ιστοθέση αυτή µπορείτε να βρείτε: 

-   τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά µε την πολιτική συνοχής, 
            -   τις προτεραιότητες και τα µέσα της πολιτικής συνοχής, 

- έγγραφα σχετικά µε τις νέες προτάσεις κανονισµών για τα διαρθρωτικά ταµεία που 
καλύπτουν την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intro
newregl0713_en.htm 

 
- θεµατολογικά δελτία, 
- ενηµερωτικά δελτία για κράτη µέλη και περιφέρειες της ΕΕ, 
- επιτυχείς δραστηριότητες, 
- πολλές πηγές πληροφόρησης και συνδέσεις στον παγκόσµιο ιστό, 
- διευθύνσεις των διαχειριστικών αρχών στα κράτη µέλη, 

            -    έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση των διαρθρωτικών προγραµµάτων, 
- Εκθέσεις αξιολόγησης επιδόσεων των διαρθρωτικών ταµείων, µελέτες και άλλα 
έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση, 

- καθώς και άλλες πληροφορίες και έγγραφα. 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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 (η ιστοθέση διατίθεται στις εξής γλώσσες: DE, EN, ES, FR & IT - ορισµένα έγγραφα 
µπορούν να τηλεφορτωθούν σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ) 
 
 
 
 
Τακτικές δηµοσιεύσεις 
 

• Η µηνιαία ενηµερωτική επιστολή « Inforegio news » παρέχει γρήγορη επισκόπηση 
επίκαιρων πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική συνοχής σε κοινοτικό επίπεδο. 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, SK, SL & SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Στο περιοδικό « Inforegio Panorama » παρουσιάζονται άρθρα και συνεντεύξεις των 

φορέων περιφερειακής ανάπτυξης (τριµηνιαία έκδοση) 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN & FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Πρόσφατες δηµοσιεύσεις 
 
 • Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Νέα εταιρική σχέση για τη 

συνοχή σύγκλιση ανταγωνιστικότητα συνεργασία. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2004 (διατίθεται στις εξής γλώσσες: BG, CS, DA, DE, 
EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL & SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/
cohesion3_en.htm 
 

• Στην υπηρεσία των περιφερειών (ενηµερώθηκε τον Μάιο του 2004) 
Γενική παρουσίαση της περιφερειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
 (διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN, FR, DE · σε CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, 
LV, NL, PL, PT, SK, SL & SV από τα τέλη Αυγούστου) 

 
• Ανταγωνιστικότητα, αειφόρος ανάπτυξη και συνοχή στην Ευρώπη – από τη Λισσαβόνα 

στο Γκέτεµποργκ (2003) 
Η συµβολή της περιφερειακής πολιτικής στην επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών 
Συµβουλίων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ υπό τη µορφή 26 υποδειγµατικών 
σχεδίων. 

 (διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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• Συνεργασία µε τις πόλεις –Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN (2003) 
Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της πρωτοβουλίας URBAN µέσω επιλεγµένων 
παραδειγµάτων υλοποιηθέντων σχεδίων. 

 (διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Συνεργασία χωρίς σύνορα  (2002) 
Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της πρωτοβουλίας INTERREG µέσω επιλεγµένων 
παραδειγµάτων υλοποιηθέντων σχεδίων. 

 (διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Αρκετά φυλλάδια ανά κράτος µέλος στα οποία παρουσιάζονται επιλεγµένα έργα που 
έχει συγχρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη µέλη  (1997 – 2003) 

 
Υπηρεσία Inforegio: το κέντρο πληροφόρησης για την περιφερειακή 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Για να προµηθευτείτε τις προαναφερθείσες δηµοσιεύσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε το 
κέντρο πληροφόρησης (υποδοχή γκρουπ επισκεπτών, απαντήσεις σε ερωτήµατα, cyber café, 
χώροι συνεδριάσεων) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
 
Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη διατίθενται διάφορα βιβλία και µελέτες σχετικά µε την 
περιφερειακή πολιτική. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες µη διστάζετε να επικοινωνείτε 
απευθείας µε τη βιβλιοθήκη µέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου   
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Το κέντρο πληροφόρησης και η βιβλιοθήκη είναι ανοικτά για το κοινό από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή από 09.30 έως 12.30 & 14.00 έως 17.00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Τηλ. : + 32 2 296 60 34 
Φαξ : + 32 2 296 60 03 
Email : regio-info@cec.eu.int 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
Θεµατολογικά δελτία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περιφερειακή πολιτική 
 
Η ηλεκτρονική έκδοση των θεµατολογικών δελτίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 
εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 4 - Μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί 
ενηµερωµένη εκδοχή της πιο πρόσφατης έκδοσης των θεµατολογικών δελτίων - της  ένατης 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
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κατά σειρά από τότε που πρωτοδηµοσιεύτηκαν για τις πρώτες άµεσες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Ενδοδίκτυο: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
∆ιαδίκτυο: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Ιστοθέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης   

 
Ενδοδίκτυο: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
∆ιαδίκτυο: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN & FR) 
 

- Παρουσίαση και αρµοδιότητες  
- Χρονοδιάγραµµα συνεδριάσεων και ηµερήσιων διατάξεων  
- Μέλη  
- Εργασίες σε εξέλιξη 
- Έγγραφα συνεδριάσεων  
- Εγκριθείσες εκθέσεις(2004-2009)   
- 5η κοινοβουλευτική περίοδος (1999-2004) – Έκθεση πεπραγµένων  
- Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή (Κωνσταντίνος Χατζηδάκης) 
(A5-0272/2004). 
- Ενηµερωτικό δελτίο  
- Σηµείωµα σχετικά µε τη Συνταγµατική Συνθήκη – Ζητήµατα περιφερειακής 
πολιτικής – εκπονηθέν από τη Γενική Γραµµατεία  

- Οδηγός για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής εκπονηθείς από τη 
Γενική Γραµµατεία  
- Συνδέσεις µε τη τις ιστοθέσεις της Βιβλιοθήκης, του δικτύου ResearchNet και των 
∆ραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Περιφερειακή πολιτική.  

 
 

Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   
 
Ενδοδίκτυο: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(διατίθεται µόνον στην εξής γλώσσα: EN) 
- Κατάλογος της βιβλιοθήκης   
- Βάσεις δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών   
- Στοιχεία αναζήτησης πληροφοριών  
- Τοµείς πολιτικής ανά θέµα ή Επιτροπή: Περιφερειακή ανάπτυξη  
Ενδοδίκτυο: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Ειδήσεις 
• Βασικά ζητήµατα 

http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
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• Πηγές δεδοµένων 
• Στοιχεία αναζήτησης πληροφοριών 
 

-  Νέοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς  
 
Αιτήµατα και ερωτήσεις 
Αιτήµατα και ερωτήσεις µπορούν να υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδροµείου ή και διά ζώσης στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης στις 
Βρυξέλλες (ASP 5D) ή στο Στρασβούργο (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Τηλ.: 48100, 02 284 8100 
Φαξ: 02 230 6581 
Εσωτ. ταχ.: ASP 05D47 
 
 
 Το νοµοθετικό παρατηρητήριο (OEIL) 
 
Ενδοδίκτυο: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
∆ιαδίκτυο: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN & FR) 
 
- Ειδήσεις και πληροφορίες γενικής φύσης 
- ∆ιαδικασίες και παρακολούθηση  
- Όλες οι διαδικασίες επί βασικών θεµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
- Προβλέψεις και αποτελέσµατα 
 
Ολοµέλεια 
 
Ενδοδίκτυο: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
∆ιαδίκτυο: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(σε όλες τις γλώσσες) 
- Ηµερήσια διάταξη 
- Χρονοδιάγραµµα των συνόδων 
- Εκθέσεις 
- Προτάσεις ψηφίσµατος 
- Συζητήσεις 
- Κείµενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο 
- Πρακτικά 
- ∆ιεξαγωγή της συνεδρίασης 
- Ενιαία νοµοθετικά κείµενα 
- Κοινά σχέδια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής  
- Κοινές θέσεις  

mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
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Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   
 
Οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της ολοµέλειας: 
(σε όλες τις γλώσσες) 
Ενδοδίκτυο/∆ιαδίκτυο:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Για τις εγκριθείσες εκθέσεις σχετικά µε την περιφερειακή πολιτική της περιόδου 1999-2004, 
κάντε κλικ στο 1999-2004 και κατόπιν πληκτρολογήστε στο σχετικό πεδίο το πρώτο τµήµα 
του αριθµού A5, π.χ. 0272 για την έκθεση Χατζηδάκη σχετικά µε την τρίτη έκθεση για την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή.  
 
Για τις εγκριθείσες εκθέσεις σχετικά µε την περιφερειακή πολιτική της περιόδου 2004-2009, 
κάντε κλικ στο 2004-2009 και κατόπιν πληκτρολογήστε στο σχετικό πεδίο το πρώτο τµήµα 
του αριθµού A6. 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  
 
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων 
(σε όλες τις γλώσσες) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1
&cmsid=349 
 
Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων  (ECOFIN) 
(σε όλες τις γλώσσες) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1
&cmsid=350 
 
∆ηµόσιο µητρώο των εγγράφων του Συµβουλίου 
(σε όλες τις γλώσσες) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Βιβλιοθήκη 
Τηλέφωνο (32-2) 285 65 25 
Φαξ (32-2) 285 81 74 
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 
 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
 
Ολλανδική Προεδρία της ΕΕ  
 
http://www.eu2004.nl/ 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: NL EN § FR) 
 
Τοµέας πολιτικής: Οικονοµικά και δηµοσιονοµικά θέµατα 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BC
DX1X51929X26 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
Εγκριθείσες γνωµοδοτήσεις 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
∆ηµοσιεύσεις 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Το µέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN & FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
∆ηµόσιο µητρώο των εγγράφων της ΕΟΚΕ  
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µεταφέρεται σε νέα διεύθυνση! 
 
Νέα διεύθυνση από 1ης Ιουλίου 2004:  99, rue Belliard . B-1040 BRUSSELS 
 
Οι αριθµοί τηλεφώνου και φαξ καθώς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν 
αλλάζουν! 
 
Τηλ.: +32 (0)2 546 90 11 
Φαξ: +32 (0)2 513 48 93 

http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

COTER : Επιτροπή πολιτικής εδαφικής συνοχής 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Πρόεδρος – πρώτος αντιπρόεδρος και διοικητικοί υπάλληλοι 
- Εκδηλώσεις  
- Χρονοδιάγραµµα συνεδριάσεων και ηµερήσιων διατάξεων   
- Πρόγραµµα εργασίας 2004  
- Έγγραφα  

- Μέλη 

 
Γνωµοδοτήσεις και ψηφίσµατα που έχουν εγκριθεί  
(διατίθεται στις εξής γλώσσες: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Νέα διεύθυνση από τον Ιούνιο του 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Τηλ. (32-2) 282 2211 - Φαξ (32-2) 282 2325 
 
 

ΆΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 
 
∆ιάσκεψη των πόλεων του ατλαντικού τόξου (Conference of Atlantic Arc 
Cities) 
http://www.arcat.org/ 
 
∆ιάσκεψη των περιφερειών της Ευρώπης (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
 
 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html


Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 
PE 347.143 46/46 DV\542120EL.doc 

EL 

 
∆ιάσκεψη των ευρωπαϊκών περιφερειακών νοµοθετικών συνελεύσεων 
(CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ∆ήµων και Περιφερειών (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
∆ιάσκεψη των αποµεµακρυσµένων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρώπης 
(CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Σύνδεσµος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 
 

http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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