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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μετά την προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών, και σύντομα θα ακολουθήσουν δύο άλλα, και 
με την προοπτική νέων διευρύνσεων, η πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίσει μια 
τετραπλή πρόκληση που συνδέεται με την αύξηση των περιφερειακών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, με την εμφάνιση νέων εδαφικών ανισοτήτων, με τη συνέχιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και με το φαινόμενο της απομάκρυνσης των πολιτών από το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Η πολιτική συνοχής συμβάλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στους στόχους της Λισσαβώνας και του 
Γκέτεμποργκ. Εάν είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν περαιτέρω οι περιφέρειες στην 
προσπάθεια της ανταγωνιστικότητας και να ενισχυθεί η συνοχή των δράσεων σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δεν φαίνεται ωστόσο επιθυμητό να ευθυγραμμισθούν 
πλήρως οι προτεραιότητες της πολιτικής της συνοχής με εκείνες της Λισσαβώνας, ούτε να 
καταφύγουμε στην ανοικτή μέθοδο του συντονισμού.

Συχνά γίνεται επίκληση στους περιορισμούς που απειλούν τα δημόσια οικονομικά 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η μείωση του προϋπολογισμού της συνοχής. Αν και 
υποχρεώνουν στην άσκηση μιας μεγαλύτερης προσπάθειας αποτελεσματικότητας και 
αποτελέσματος, η σπουδαιότητά τους δεν πρέπει να υποτιμάται διότι κρύβουν συχνά ένα 
σχέδιο επανεθνικοποίησης αρκετά εγωιστικό. Προκειμένου να δοθεί μια θετική απάντηση, 
πρέπει να διερευνηθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης, κυρίως με το δανεισμό και την 
αυξημένη κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.
Η πολιτική συνοχής προσφέρει μια πανοπλία μέσων και μια μέθοδο της οποίας η 
χρησιμότητα αναγνωρίζεται ευρέως στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Στις 
άλλες ζώνες, ο σύνθετος χαρακτήρας των διαδικασιών όσον αφορά τα διακυβευόμενα ποσά 
συχνά αποτελεί πηγή αναποτελεσματικότητας. Ωστόσο, παρουσιάζει το τεράστιο 
πλεονέκτημα να είναι εμφανής και συγκεκριμένη για τους Ευρωπαίους και η προστιθέμενη 
αξία της δεν μπορεί συνεπώς να μετράται μόνον σε στοιχεία του ΑΕΠ. Οι διατάξεις που 
θεσπίστηκαν το 2000 δεν ήσαν ικανοποιητικές, εκτός από τον ενισχυμένο δεσμό του ΕΚΤ με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τη διεύρυνση της εταιρικής σχέσης στα 
προγράμματα.

Προτείνοντας μία ουσιαστική αναδιοργάνωση της πολιτικής της συνοχής γύρω από τις 3 
προτεραιότητες της σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας, η 
Επιτροπή επιθυμεί να προσαρμοσθεί περαιτέρω στις σημερινές ανάγκες. Ωστόσο, το ζήτημα 
της κατάλληλης προσαρμογής στις εξελικτικές ανάγκες των νέων κρατών μελών παραμένει 
ανοικτό. Η Επιτροπή προτείνει την πραγματοποίηση επίσης σημαντικών προσπαθειών 
απλοποίησης και αποκέντρωσης στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις φιλοδοξίες και την κεκτημένη τεχνογνωσία στον τομέα της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, εγκαταλείπει ορισμένα μέσα τα οποία 
συνέβαλαν στο να καθιερωθεί η κοινοτική προστιθέμενη αξία όπως η ενσωμάτωση των 
ταμείων, τα προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας, η κινητοποίηση των ιδιωτικών 
κεφαλαίων, κτλ.
Στο χρηματοοικονομικό επίπεδο, εάν αναφερθούμε στις αντιδράσεις όχι μόνο των κρατών 
μελών αλλά και των περιφερειών, των δημοτικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, η 
πρόταση της Επιτροπής φαίνεται λογική. Θα ήταν επιθυμητές ορισμένες τροποποιήσεις, 
κυρίως για να μην ζημιωθούν οι περιφέρειες που θίγονται από τις συνέπειες της στατιστικής 
και για την παγίωση των αναπτυξιακών προόδων. Πρέπει ωστόσο να έχουμε συναίσθηση του 
ότι ο διάλογος σχετικά με την πολιτική της συνοχής είναι τώρα εν μέρει ακρωτηριασμένος, 
λόγω της προσάρτησης ορισμένων πολιτικών σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού, 
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την αγροτική ανάπτυξη για παράδειγμα. Τα ενδεχόμενα κέρδη ή οι ενδεχόμενες απώλειες 
πρέπει λοιπόν να αναλυθούν εντός μιας γενικής θεώρησης.
Για να συνοψίσουμε τα διδάγματα της προηγούμενης ανάλυσης, θα επιλέξουμε 10 
συγκεκριμένες συστάσεις δράσεις και 4 συμβουλές επαγρύπνησης:

1. Επαναφορά, με στόχο τη συνεργασία, των κοινοτικών προγραμμάτων πρωτοβουλίας, 
σε πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας που θα διευθύνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με τη χορήγηση πόρων ύψους 4,3 δισεκατ. ευρώ. Μεταξύ των νέων θεμάτων 
συνεργασίας προσαρμοσμένων στη διευρυμένη ΕΕ μπορούμε να αναφέρουμε τον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων θεσμών, την ανάπλαση των πόλεων, τις σχέσεις 
πόλεων-υπαίθρου, κτλ. Αυτή η δράση μπορεί να είναι ουδέτερη από οικονομικής 
πλευράς με την αναπροσαρμογή της πτυχής της διεθνικής συνεργασίας.

2. Μεταχείριση των περιφερειών οι οποίες θίγονται από τις συνέπειες της στατιστικής 
ίδια με εκείνη των περιφερειών οι οποίες είναι επιλέξιμες αυτοδικαίως. Αυτό το μέτρο 
ενός λογικού κόστους ύψους 6 δισεκατ. ευρώ επιτρέπει το μετριασμό των συνεπειών 
της διεύρυνσης στη μείωση των επιχορηγήσεων που εισπράττουν πολλές χώρες, 
κυρίως οι πλέον θιγόμενες.

3. Διατήρηση της συνεργίας μεταξύ του στόχου της ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές 
ζώνες και του ΕΤΠΑ με τον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών 
προσανατολισμών.

4. Επαναφορά της δυνατότητας κινητοποίησης των ιδιωτικών αποζημιώσεων με τη 
θέσπιση των προγραμμάτων με πλήρεις δαπάνες, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικούς 
πόρους. Η Επιτροπή πρότεινε να καθορισθεί το επίπεδο της κοινοτικής συνεισφοράς 
επί του ποσού των δημόσιων δαπανών, εξαιρώντας την ιδιωτική συγχρηματοδότηση, 
φοβούμενη την απλοποίηση. Αυτός ο κανόνας που προσαρμόστηκε για το στόχο της 
σύγκλισης στερεί τους άλλους στόχους από ένα σημαντικό κίνητρο.

5. Παράταση της προθεσμίας αποδέσμευσης αυτοδικαίως με το συντελεστή n+3, όταν 
μάλιστα τα NEM θα έχουν σίγουρα ακόμη προβλήματα απορρόφησης κατά τα πρώτα 
έτη.

6. Χορήγηση των πόρων διασυνοριακής συνεργασίας ανά μεθόριο και όχι ανά χώρα, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να δοθεί μια νέα δυναμική στις 
συνεργασίες. Εν προκειμένω, η πρόταση του GECT ανοίγει ενδιαφέρουσες 
προοπτικές.

7. Επαναφορά της ενδιάμεσης αξιολόγησης ανά πρόγραμμα στις περιφέρειες σύγκλισης 
προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη των προγραμμάτων σε ένα επίπεδο επαρκώς 
ικανοποιητικό.

8. Αραίωση των εθνικών εκθέσεων προόδου σε διετή ρυθμό, διότι υπάρχει κίνδυνος 
δημιουργίας νέων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

9. Θέσπιση μιας πραγματική ενδιάμεσης αναθεώρησης, στο τέλος της τετραετίας, 
προκειμένου να αναθεωρούνται οι κοινοτικές προτεραιότητες και οι περιφερειακές 
στρατηγικές με βάση τις επιτευχθείσες προόδους ή τις αντιμετωπισθείσες δυσκολίες. 
Η οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των NEM και η ικανότητά τους να 
επωφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία εξακολουθεί να είναι σήμερα δύσκολο να 
προβλεφθεί. Παράλληλα, θα ήταν φρόνιμο να προβλεφθεί το διάγραμμα εξέλιξης των 
διαφοροποιημένων πιστώσεων μεταξύ των περιφερειών των AEM και των NEM. Τα 
πρώτα θα έχουν μεγαλύτερη ευκολία να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό τους ενώ τα 
δεύτερα μπορεί να είναι περισσότερο αργά.
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10. Ενίσχυση των προϋποθέσεων στα αποτελέσματα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων και 
όχι στις μακροοικονομικές εξελίξεις οι οποίες δεν συσχετίζονται αναγκαστικά με τα 
προγράμματα.

Οι συμβουλές επαγρύπνησης αφορούν ορισμένους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων επί των δημοσιονομικών προοπτικών:

Α. Η ακεραιότητα του προϋπολογισμού (στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή) του 
ΕΤΠΑ, ο οποίος συνιστά ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στην ευρωπαϊκή εδαφική 
ανάπτυξη στις αγροτικές ζώνες.

Β. Η ακεραιότητα του προϋπολογισμού (στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή) του 
στόχου ανταγωνιστικότητας. Η κατάργηση της παρέμβασης του ΕΤΠΑ σε όλη την 
επικράτεια ή η μείωσή της σε ένα ισχνό μερίδιο στερεί την Ένωση από ένα εργαλείο 
μείζονος σημασίας για του Ευρωπαίους λόγω της προβολής του.

Γ. Η αύξηση του προενταξιακού προϋπολογισμού προκειμένου να καταστεί παρόμοιος 
με εκείνον που ίσχυε μεταξύ 2000 και 2006.

Δ. Η διατήρηση του κοινοτικού κεκτημένου που εφαρμόζεται στα διαρθρωτικά ταμεία. 
Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το νέο σύστημα προγραμματισμού, το οποίο 
προβλέπει στρατηγικούς προσανατολισμούς της Κοινότητας, των εθνικών πλαισίων 
αναφοράς που συνοδεύονται με ετήσιες εκθέσεις, το οποίο προτείνεται από την 
Επιτροπή για την περίοδο 2007-2013 δεν θα καταλήξει σε ολίσθηση της πολιτικής 
της συνοχής στο πεδίο της ανοιχτής μεθόδου του συντονισμού.

Εν κατακλείδι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απλώς μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, η 
πολιτική της συνοχής θα μπορούσε να περιορισθεί σε μια αναδιανομή των πόρων προς 
όφελος των λιγότερο προηγμένων περιφερειών ή χωρών για αντιστάθμιση των διαφορών στα 
εισοδήματα. Έχει ωστόσο άλλες φιλοδοξίες: είναι ένα σχέδιο αφενός πολιτικό, και αφετέρου 
κοινωνικό και οικονομικό. Κατά συνέπεια η πολιτική της συνοχής νοείται ως ένα εργαλείο 
στην υπηρεσία ενός προτύπου ανάπτυξης εντός του οποίου η αλληλεγγύη και η συνεργασία 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο.


