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Σύνοψη των κυριότερων σημείων 

Η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης συμπληρώνει σχεδόν μια οκταετία ως 
προτεραιότητα της Επιτροπής. Η συγκεκριμένη πρόκληση αποτέλεσε το αντικείμενο της 
λευκής βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2001 σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. 
Η Επιτροπή προχώρησε πέρα από την απλή αναγνώριση της πρόκλησης αυτής, ορίζοντας ως 
κοινοτική δέσμευση τη στενότερη συνεργασία της ΕΕ όχι μόνο με τις περιφερειακές και 
τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και, πέρα από αυτές τις επίσημες δομές, με την ευρύτερη κοινωνία 
των πολιτών. Η δέσμευση αυτή θα είχε αμφίδρομο χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες δεν θα 
προσεγγίζονταν απλώς και μόνο με σκοπό να εφαρμόσουν ευρωπαϊκές πολιτικές που θα είχαν 
ήδη αποφασιστεί. Η Επιτροπή αναζήτησε τρόπους προκειμένου αυτή η διευρυμένη βάση 
φορέων διακυβέρνησης να μπορεί να συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, στη χάραξη των 
πολιτικών και στην τελική πρακτική εφαρμογή τους. 

Καθένα από τα 27 κράτη μέλη ανέπτυξε το δικό του Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), μια λεπτομερή δήλωση των αναπτυξιακών του στόχων μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
της ανάπτυξης αειφόρων, επιτυχημένων και σύγχρονων οικονομιών – ήτοι, της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Η εταιρική σχέση και η συμμετοχή αποτελούν ουσιαστικό τμήμα αυτής της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Βασιζόμενη σε δεδομένα, η παρούσα μελέτη καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται 
στην πράξη η επιδίωξη της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης στον δεύτερο μεγαλύτερο 
δημοσιονομικό τομέα της ΕΕ – το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία – κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. 

Διερευνάται το περιεχόμενο της έννοιας της διακυβέρνησης σήμερα, στην αυγή του 21ου 
αιώνα, και στη συνέχεια εξετάζονται οι εξελίξεις μέσω μελετών περίπτωσης για 5 κράτη μέλη: 
την Αυστρία, τη Δανία, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Ρουμανία.  

Αυτά τα δύο συστατικά μέρη, το πρώτο πιο θεωρητικό, το δεύτερο πιο πρακτικό, αποτελούν τα 
θεμέλια μιας συνθετικής παρουσίασης της έκθεσης και των συστάσεών της. 

Η πρόκληση της διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης 

Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, ο όρος «διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται με μεγάλη 
συχνότητα και ενίοτε αποκτά κεντρική θέση σε πολλές από τις κοινωνίες μας και σε ένα ευρύ 
φάσμα επιστημονικών κλάδων, όπως η πολιτική επιστήμη, η οικονομική επιστήμη, η 
κοινωνιολογία και η δημόσια διοίκηση. 

Γενικά, ο όρος «διακυβέρνηση» αναφέρεται σε διαδικασίες, δομές, κανόνες, πρότυπα και αξίες 
μέσω των οποίων είναι δυνατός ο προσανατολισμός και ο συντονισμός των συλλογικών 
δραστηριοτήτων (1). Υπό την έννοια αυτή, η διακυβέρνηση περιγράφει ένα νέο μοντέλο 
συντονισμού μεταξύ διαφόρων φορέων: κυβερνήσεων, κοινοβουλίων, επίσημων 
συμβουλευτικών δομών, δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικών φορέων υλοποίησης, ακαδημαϊκών, 
ερευνητικών ινστιτούτων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, φορέων εκπροσώπησης (όπως οι 
κοινωνικοί εταίροι) και διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), κάποιες από τις 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: «Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat», ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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οποίες έχουν ιδιαίτερα δομημένη οργάνωση, ενώ κάποιες άλλες αποτελούν χαλαρότερους 
φορείς διενέργειας εκστρατειών. Όλοι αυτοί οι φορείς συμμετέχουν σε ένα περίπλοκο 
καλειδοσκόπιο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών. Ως εκ τούτου, οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν κυριαρχούνται πλέον από τη διοικητική ιεραρχία, αλλά από 
περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των φορέων αυτών. Η συνεργασία μεταξύ των εν λόγω φορέων 
μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κάθετων και οριζόντιων δικτύων και περιλαμβάνει το κράτος 
αλλά και την κοινωνία των πολιτών (οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, λαϊκές οργανώσεις 
και ομάδες χωρίς δομημένη οργάνωση, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.) σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπως ορίζεται από τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της 
Κοινότητας για την περίοδο 2007-2013, ζητεί τον συγκερασμό των αναπτυξιακών στρατηγικών 
σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιφερειών και έχοντας ως βάση την ενισχυμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση. Μια τέτοια προσέγγιση θα διασφάλιζε ότι κάθε τομέας αναπτύσσεται όχι 
μεμονωμένα αλλά στο πλαίσιο ενός συνεκτικού οράματος για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη των εδαφών των κρατών μελών. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένας βαθύτερος 
συγκερασμός των δημόσιων πολιτικών που έχουν περιφερειακό αντίκτυπο, ιδίως στο 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο. 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης έχει καταστεί μια από τις βασικές αρχές της συνοχής της ΕΕ, 
καθώς προβλέπει την πολυεπίπεδη (υποεθνικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο) και πολυμερή 
(τοπικές/περιφερειακές αρχές, ιδιωτικές οργανώσεις/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) 
συμμετοχή των εταίρων στη χάραξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της πολιτικής για τη συνοχή. Κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013, η αρχή της εταιρικής σχέσης 
έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και πλέον περιλαμβάνει τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, τους περιβαλλοντικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και τους φορείς που προωθούν την ισότητα των φύλων (2). Ως εκ τούτου, η αρχή της 
εταιρικής σχέσης υπογραμμίζει πτυχές τόσο της κάθετης όσο και της οριζόντιας ολοκλήρωσης.  

Κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των 27 κρατών μελών όσον αφορά την κατάρτιση των 
ΕΣΠΑ  

Στην πράξη, η εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ φέρει 
τους συμμετέχοντες φορείς ενώπιον μιας σειράς προκλήσεων. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει 
στη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινής διαχείρισης μεταξύ του ευρωπαϊκού, του εθνικού, 
του περιφερειακού και του τοπικού επίπεδου: εν ολίγοις, πρόκειται για ένα σύστημα 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που ωστόσο ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών του ιδίου κράτους μέλους. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι 
υποεθνικοί φορείς έχουν διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και στην εξουσία.  

Ωστόσο, προκύπτουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης και 
ανάπτυξης των ΕΣΠΑ στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 

                                                 

(2) Βλ. άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου.  
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Ένα κοινό στοιχείο είναι ότι το γεγονός ότι η διαδικασία προετοιμασίας των ΕΣΠΑ δεν 
πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα προγραμματικό ή πολιτικό κενό. Συνήθως ήταν μέρος ενός 
ευρύτερου πλαισίου εθνικού αναπτυξιακού ή μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού. Οι διάφορες 
διαδικασίες σχεδιασμού, είτε πραγματοποιούνταν ταυτοχρόνως είτε διαδοχικώς, βασίζονταν 
στα ίδια δεδομένα, περιελάμβαναν παρόμοιες, εάν όχι τις ίδιες, εταιρικές σχέσεις και ήταν 
προσανατολισμένες προς την επίτευξη κοινών στόχων. 

Θα ήταν ίσως λογικό να αναμένει κανείς μια τέτοια διαδικασία περισσότερο στα παλαιότερα 
κράτη μέλη, όπου η σχετική σημασία της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι μικρότερη. 
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

Το γεγονός αυτό μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης, όπου οι ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 
καθορίζονται, διατυπώνονται και εφαρμόζονται από κοινού από παρόμοιες, σε μεγάλο βαθμό, 
ομάδες φορέων. 

Τα εθνικά υπουργεία Οικονομικών, ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί που εξαρτώνται από τα 
υπουργεία αυτά, αποτελούσαν συνήθως τους βασικούς εθνικούς διοικητικούς φορείς που 
στήριζαν, συντόνιζαν και ενίοτε ήλεγχαν τη διαδικασία της κατάρτισης. 

Αυτά τα κεντρικά υπουργεία, που ελέγχουν τους πιο σημαντικούς πολιτικούς μοχλούς των 
δαπανών, δεν φημίζονται συνήθως για την προθυμία τους να μοιράζονται τις εξουσίες τους 
μέσα στο πλαίσιο δομών εταιρικής σχέσης – τουλάχιστον σύμφωνα με τη διοικητική παράδοση. 

Ένα πρώτο κοινό στοιχείο της προσέγγισης της εταιρικής σχέσης ήταν η συγκρότηση 
διυπουργικών ομάδων ή δομών εργασίας στις οποίες συμμετείχαν αξιωματούχοι από τα 
υπουργεία Οικονομικών και ομόλογοί τους από συναρμόδια υπουργεία (όσα ασχολούνται με 
την εκτέλεση και την εφαρμογή προγραμμάτων).  

Υπάρχουν όντως στοιχεία που καταδεικνύουν τη διενέργεια διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ 
αξιωματούχων από υψηλές και μεσαίες βαθμίδες διαφόρων υπουργείων κατά την προετοιμασία 
των ΕΣΠΑ. Ορισμένα κράτη μέλη συγκρότησαν επίσημες επιτροπές για τον σκοπό αυτό, ενώ 
άλλα προτίμησαν λιγότερο επίσημες ομάδες εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, την προεδρία 
των οργάνων αυτών ανέλαβαν ανώτατοι πολιτικοί παράγοντες, ακόμα και πρωθυπουργοί. 

Ένα δεύτερο κοινό στοιχείο είναι η διενέργεια διαλόγου μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και 
των λοιπών κυβερνητικών βαθμίδων, περιφερειακών και τοπικών, σχετικά με τους στόχους, το 
περιεχόμενο, τους πόρους ακόμα και τις μεθόδους. Παρότι εντοπίζονται σημαντικές διαφορές 
στον διάλογο αυτόν μεταξύ των 27 κρατών μελών, απετέλεσε κοινό χαρακτηριστικό της όλης 
διαδικασίας. 

Στα κράτη μέλη που διαθέτουν περιφερειακές δομές (προφανέστερα, σε εκείνα που έχουν πιο 
ομοσπονδιακό χαρακτήρα), παρατηρήθηκε μια σαφής τάση προς τη διενέργεια ενός γνήσιου 
διαρθρωμένου σε στάδια διάλογου με τις εν λόγω διοικήσεις. Τις περισσότερες φορές οι 
γνήσιοι αυτοί διάλογοι ήταν αμφίδρομοι και είχαν διάρκεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η κεντρική 
εξουσία πραγματοποιούσε αρχικά διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς και στη συνέχεια 
εκπονούσε ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ΕΣΠΑ (ενίοτε με τη συμμετοχή περιφερειακών 
αντιπροσώπων στη διαδικασία της κατάρτισης). 
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Στη συνέχεια, το σχέδιο ή τα σχέδια αυτά εξετάζονταν εκ νέου σε συναντήσεις διαβούλευσης, 
στις οποίες συμμετείχαν τόσο η κεντρική όσο και η περιφερειακή διοίκηση, και όπου ήταν 
δυνατόν επιτυγχανόταν συναίνεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρχε πρόβλεψη για διαδικασία 
διαιτησίας στο πλαίσιο της οποίας μπορούσαν να επανεξεταστούν προτάσεις που δεν είχαν γίνει 
δεκτές από την κεντρική διοίκηση. 

Σε κράτη όπου δεν υπάρχουν περιφερειακές διοικήσεις, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με 
τις τοπικές αρχές, τις περισσότερες φορές μέσω ενός διαλόγου με τις εθνικές ενώσεις των 
συμβουλίων των νομών, των διοικητικών αρχών των αστικών και ημιαστικών κέντρων, και των 
κοινοτήτων. Παρότι οι διαβουλεύσεις αυτές έτειναν περισσότερο προς ένα πιο κλασικό μοντέλο 
«από την κορυφή προς τη βάση», στο πλαίσιό τους πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
ανταλλαγές και μάλιστα ήταν δυνατή η έγκριση τροποποιήσεων επί των σχεδίων. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη ακολουθήθηκε επίσης ένα μοντέλο διαβούλευσης και διαλόγου με 
τους κοινωνικούς εταίρους, τις βασικές ομοσπονδίες εργοδοτών και εργαζομένων. Οι 
διαβουλεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν άλλοτε μέσω επίσημων συμβουλευτικών 
μηχανισμών, όπως οι οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές, τα εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια κ.λπ., άλλοτε μέσω της άμεσης συμμετοχής των ομοσπονδιών σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και πολύ συχνά δε μέσω ενός συνδυασμού αμφότερων των 
προσεγγίσεων αυτών. 

Υπάρχουν επίσης σαφή στοιχεία που καταδεικνύουν την πραγματική βούληση της κεντρικής 
διοίκησης να ανοιχτεί σε άλλες κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ως παράγοντες της κοινωνίας 
των πολιτών. Σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς των προγραμμάτων, όπως τα ζητήματα 
ισότητας των φύλων ή η ισότητα για τα άτομα με αναπηρία, τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και τα ζητήματα των εθνοτικών μειονοτήτων, η επιλογή των ΜΚΟ ήταν σχετικά απλή 
διαδικασία. Σε άλλα, πιο οριζόντια ή πολυτομεακά, πεδία, η επιλογή των ΜΚΟ απεδείχθη 
κάποιες φορές πιο δύσκολη υπόθεση. Ποιες ΜΚΟ καλεί κανείς να συμμετάσχουν σε γενικές 
συζητήσεις περί περιφερειακής ανάπτυξης; Και ποιες ΜΚΟ αποκλείει; 

Η συμμετοχή μικρότερων ΜΚΟ θέτει επίσης ορισμένα τεχνικά προβλήματα όσον αφορά την 
επέκταση της εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών στην πολιτική για τη συνοχή. Η 
διαδικασία της συνοχής είναι αναγκαστικά μακρά και συχνά ο όγκος των σχετικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης είναι μεγάλος. Οι τοπικές ή ad-hoc ΜΚΟ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους σε 
προσωπικό και υποδομές για να αναλύσουν και να επεξεργαστούν τα έγγραφα τεκμηρίωσης, ή 
ακόμα και για να διασφαλίσουν τη συνέχεια της εκπροσώπησής τους στα όργανα όπου 
συμμετέχουν (συμμετοχή διαφορετικών εθελοντών αντιπροσώπων στις συναντήσεις). Εξαιτίας 
αυτού, κάποιοι επίσημοι φορείς ενδεχομένως δεν μένουν ικανοποιημένοι από την απόδοση της 
επένδυσης του χρόνου τους στον διάλογο με μικρότερες ΜΚΟ στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων. 

Διαρθρωτικές και πολιτιστικές διαφορές 

Η έρευνά μας κατέδειξε επίσης ότι, παρά τις πολλές κοινές πτυχές των εταιρικών σχέσεων που 
εντοπίζονται στα 27 κράτη μέλη, υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές και πολιτιστικές 
διαφορές. 

Οι διαρθρωτικές διαφορές αφορούν τόσο τη γενική οικονομική κατάσταση όσο και τα πολιτικά 
συστήματα. Στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, είναι συνήθως λιγότερο επιτακτική η ανάγκη για 
μεγάλα έργα ανάπτυξης των υποδομών, ενώ σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη μέλη δίδεται 
μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των διαφόρων στοιχείων των υλικών υποδομών. 
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Παρόμοιες διαφορές προσανατολισμού εντοπίζονται όσον αφορά τη γενικά αποκαλούμενη 
«οικοδόμηση ικανοτήτων». Σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη μέλη, η εμπειρία με τα 
προενταξιακά προγράμματα έχει αποκαλύψει κάποιες αδυναμίες των εθνικών, και ιδιαίτερα των 
περιφερειακών/τοπικών διοικήσεων, όσον αφορά τις ικανότητές τους να αναπτύσσουν, να 
προτείνουν και να εφαρμόζουν προγράμματα. Για τον λόγο αυτόν, οι εν λόγω χώρες δίδουν ως 
ένα βαθμό προτεραιότητα στην εξέλιξη και την κατάρτιση αξιωματούχων από τα διάφορα 
επίπεδα διακυβέρνησης. 

Τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη δομή, το 
περιεχόμενο και το βάθος των διαδικασιών εταιρικής σχέσης όσον αφορά την προετοιμασία, 
την κατάρτιση και πιθανότατα την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή. Ο αναγνώστης θα 
έπρεπε, ωστόσο, να λάβει υπόψη ότι το παρόν υπόμνημα εκπονήθηκε κατά την έναρξη της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, γεγονός που σημαίνει ότι τα σχόλια όσον αφορά την 
εφαρμογή των προγραμμάτων θα πρέπει να βασιστούν στις δεδηλωμένες επιδιώξεις των 
διαφόρων αρχών και όχι σε καταγεγραμμένες πρακτικές. 

Δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει τη σημασία των προσωπικών δικτύων στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή των εταιρικών σχέσεων διακυβέρνησης. Παρότι τα δίκτυα αυτά είναι σαφώς πιο 
σημαντικά στα μικρότερα κράτη μέλη, διαδραματίζουν ρόλο και στα μεγαλύτερα. Όταν ο 
πρόεδρος μιας ομοσπονδίας εργαζομένων ή μιας ένωσης τοπικών αρχών έχει σημαντική 
εμπειρία στις επαφές με εθνικούς αξιωματούχους και υπουργούς, είναι αναμενόμενο να 
μπορέσει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια δυσκολία για ένα υπόμνημα 
όπως το παρόν είναι ότι είναι ουσιαστικά αδύνατον να αναλύσει κανείς, πόσω μάλλον να 
ποσοτικοποιήσει, τον αντίκτυπο τέτοιων –ουσιαστικά ανεπίσημων– δικτύων. 

Ο διαρθρωμένος ρόλος των πανεπιστημίων και των λοιπών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι μια επιλογή που προβλέπεται ρητώς, τουλάχιστον σε εθνικό 
επίπεδο, σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αδυναμία 
όσον αφορά τις πολιτικές που υποτίθεται πως είναι κινητήριες δυνάμεις της στρατηγικής της 
Λισαβόνας υπέρ της καινοτομίας. 

Η χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του ΕΣΠΑ, όσον 
αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις διαδικασίες, αναφέρεται ρητώς μόνο σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται, δεν παρέχονται λεπτομέρειες όσον αφορά τη 
φύση, τα καθήκοντα και την εντολή των εμπειρογνωμόνων. Ορισμένα κράτη μέλη 
συμπεριέλαβαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία των ΕΣΠΑ τους. Παρότι όλα τα 
κράτη μέλη πραγματοποίησαν σε κάποιον βαθμό διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, κάποια 
της υπέβαλαν προς εξέταση το ίδιο το σχέδιο του εγγράφου. Μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη, 
αξιωματούχοι της Επιτροπής συμμετείχαν ως πλήρη μέλη στη διαδικασία της κατάρτισης. Σε 
άλλα τους είχε εκχωρηθεί κατά βάση ρόλος παρατηρητή, ενώ σε κάποια άλλα δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά στη συμμετοχή τους. 

Παραδείγματα μελετών περίπτωσης 

Από τις πέντε μελέτες περίπτωσης – Αυστρία, Δανία, Ιταλία, Λετονία και Ρουμανία – 
προκύπτουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι συγκεκριμένες ομοιότητες, διαφορές και 
προκλήσεις. 
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Στόχοι πολιτικής για τη 
συνοχή (2007-2013) 

Χώρα 
Έκταση 
(σε 1 000 
τετραγ. 

χιλιόμετρα) 

Πληθυσμός 
(2007, σε 

εκατομμύρια) 

Κρατική 
δομή  

(σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα 3.2 
του ESPON) 

Κατά 
κεφαλήν 
ΑΕγχΠ σε 
ΜΑΔ, 2006, 
ΕΕ27 = 100 

ΕΣΠΑ 2007-
2013, 

Συνολικοί 
πόροι  

(τιμές 2007, σε 
1 000 ευρώ) 

Σύγκλιση 

Περιφερειακ
ή 

ανταγωνιστι
κότητα και 
Απασχόλησ

η 

Αυστρία 83,9 8,3 Ομοσπονδιακ
ή 128 1 461 ΣΚ Π 

Δανία 43,1 5,4 
Ενιαία, 

αποκεντρωμέ
νη 

126 613 - Π 

Ιταλία 301,3 59,6 Ενιαία, 
περιφερειακή 103 28 812 Σ, ΣΚ ΣΕ, Π 

Λεττονία 64,6 2,3 
Ενιαία 

αποκεντρωμέ
νη 

39 4 620 ΤΣ, Σ - 

Ρουμανία 238,4 21,6 
Ενιαία, 

συγκεντρωμέν
η 

54 19 668 ΤΣ, Σ - 

ΣΚ = Σταδιακή κατάργηση· ΣΕ= Σταδιακή είσοδος· Π = Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, 
ΤΣ= Ταμείο Συνοχής, Σ = Σύγκλιση 

Η αυστριακή διαδικασία κατάρτισης του ΕΣΠΑ αντικατοπτρίζει τόσο την ομοσπονδιακή 
πραγματικότητα όσο και το από μακρού καθιερωμένο μοντέλο διαβουλεύσεων και εταιρικής 
σχέσης. Το ΕΣΠΑ καταρτίστηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο με την αυστριακή διάσκεψη 
χωροταξικού σχεδιασμού (ÖROK), ένα τριμερές ομοσπονδιακό-περιφερειακό-δημοτικό 
όργανο, που προσέφερε τη πλατφόρμα για τις διαβουλεύσεις. Πέρα από τους διάφορους 
κυβερνητικούς φορείς, στη διαδικασία κατάρτισης συμμετείχαν επίσης κοινωνικοί εταίροι και 
κάποιες ΜΚΟ, τουλάχιστον μέσω των ενώσεων εκπροσώπησής τους. Στη διαδικασία 
συμμετείχαν επίσης εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, το δε σχέδιο πλαισίου υποβλήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να το εξετάσει. Η Αυστρία μας προσφέρει ένα παράδειγμα 
ενός καθιερωμένου συστήματος εταιρικής σχέσης και διαβούλευσης που λειτουργεί εύρυθμα, 
με σχετικά υψηλό επίπεδο εμπειρίας και ειδημοσύνης στις τάξεις όλων των συμμετεχόντων. 
Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος αυτού, την 
αντίσταση στην αλλαγή και την απουσία ικανότητας «think tank» για τη στήριξη της ανάπτυξης 
προβληματισμού. 

Η Δανία είναι ένα ενιαίο κράτος όπου η ουσιαστική κυβερνητική εξουσία ασκείται από τις 
εθνικές αρχές (κυβέρνηση και κοινοβούλιο). Η κατάρτιση του δανικού ΕΣΠΑ 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σημαντικής μεταρρύθμισης των εσωτερικών δομών 
διακυβέρνησης της Δανίας. Ο αριθμός των δήμων μειώθηκε από 271 σε 98 και οι προηγούμενοι 
13 νομοί ενώθηκαν σε πέντε νέες περιφερειακές αρχές. Όπως στην Αυστρία έτσι και στη Δανία 
η κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί ένα μόνο από τα στοιχεία της συνολικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής. Ο κεντρικός οργανισμός στη διαδικασία της κατάρτισης ήταν η δανική αρχή 
επιχειρήσεων και κατασκευαστικών έργων DEACA/EBST, μια κρατική υπηρεσία που αποτελεί 
τμήμα του υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 
του 2006 έπειτα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλες ΜΚΟ. Το σχέδιο που προέκυψε εξετάστηκε στη συνέχεια από 
περιφερειακά φόρουμ για την ανάπτυξη, νέους φορείς εταιρικής σχέσης στους οποίους 
συμμετείχαν τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες από την κυβέρνηση, τις δημόσιες αρχές, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς κατάρτισης, και οι οποίοι αποτελούν μέρος μιας καλά 
οργανωμένης δομής στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος συμβουλίου ανάπτυξης της Δανίας, ενός 
οργάνου με 19 μέλη, που διορίστηκαν από τον υπουργό Οικονομίας και Επιχειρήσεων. 
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Επρόκειτο, δηλαδή, για ένα σύστημα εταιρικής σχέσης με ευρεία βάση συμμετοχής. Οι στόχοι, 
ωστόσο, τέθηκαν από την εθνική κυβέρνηση. Δόθηκε έμφαση στη διευκόλυνση της 
μεγαλύτερης ένταξης στο εργατικό δυναμικό, επί παραδείγματι για τα άτομα με αναπηρία ή τις 
γυναίκες από τις υφιστάμενες κοινότητες μεταναστών. 

Το ιταλικό ΕΣΠΑ προέκυψε από μια διαδικασία διαβούλευσης που άρχισε το 2005 με την 
εκπόνηση τριών προκαταρκτικών εγγράφων (εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και 
Mezzogiorno (3)). Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006, τα έγγραφα αυτά αποτέλεσαν τη βάση 
εκτεταμένων διαβουλεύσεων μεταξύ των τριών διοικητικών επιπέδων και των κοινωνικών 
εταίρων. Το ιταλικό ΕΣΠΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ΜΚΟ. Η συμμετοχή αυτή υπερβαίνει τη φάση της πολιτικής και καλύπτει τη λήψη 
αποφάσεων για την επιλογή, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των ΕΠ. Η μέθοδος της εταιρικής σχέσης εισήχθη 
επισήμως για πρώτη φορά σε ιταλικά προγράμματα κατά τη περίοδο 2000-2006. Η εταιρική 
σχέση για τον προγραμματισμό των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της περιόδου 
2007-2003 βασίστηκε στην εμπειρία της προηγούμενης περιόδου. Υπάρχει ένα γενικό αίσθημα 
ότι η διαδικασία της εταιρικής σχέσης αποδίδει στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά 
μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για υλοποιούμενα 
στην πράξη προγράμματα. Οι ικανότητες των διαφόρων ΜΚΟ ποικίλλουν σημαντικά. 
Ορισμένες έχουν τις δομές και το προσωπικό που απαιτείται, ενώ άλλες δεν διαθέτουν τους 
πόρους που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή τους. Για τον λόγο αυτόn, ορισμένοι 
δημόσιοι φορείς επισημαίνουν το σχετικά μικρό κέρδος που αποκομίζουν σε επίπεδο 
ουσιαστικής συμβολής σε σύγκριση με τις προσπάθειες διαβούλευσης που καταβάλλουν. 

Η Λετονία είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με σχετικώς συγκεντρωμένη κεντρική 
εξουσία. Διαιρείται σε 5 περιφέρειες προγραμματισμού με 556 τοπικές αρχές. Την περίοδο 
2004-2007 φαίνεται πως διαμορφώθηκε μια διαρθρωμένη προσέγγιση εταιρικής σχέσης στο 
πεδίο της διακυβέρνησης, μέσω της προετοιμασίας του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 
(ΕΕΠ) της Λετονίας. Το υπουργείο Οικονομικών αποτέλεσε την κεντρική αρχή και 
συνεργάστηκε με άλλα υπουργεία και περιφερειακούς φορείς σε μικρές ομάδες εργασίας με 
συγκεκριμένη αποστολή. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των ομάδων αυτών διανεμήθηκαν σε 
άλλους φορείς, οργανισμούς ανάπτυξης, τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ, 
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης διαβούλευσης. Η εμπειρία της Λετονίας 
όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις κρίνεται σε μεγάλο βαθμό θετική. Πολλοί συμμετέχοντες 
χαιρετίζουν τις ευκαιρίες συμμετοχής στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Η αντίθετη όψη του νομίσματος, ωστόσο, 
είναι η πιο σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων που έχει διαμορφωθεί, με διοικητικές 
δαπάνες και υψηλότερες απαιτήσεις που επιβαρύνουν ΜΚΟ που συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς 
πόρους ή κατάλληλη οργάνωση. 

Η Ρουμανία είναι ουσιαστικά μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με την εξουσία συγκεντρωμένη 
στην κεντρική κυβέρνηση. Η χώρα διαιρείται σε 41 νομούς και στην πόλη του Βουκουρεστίου. 
Οι περιφέρειες χρησιμοποιούνται για ανάγκες σχεδιασμού και στατιστικούς σκοπούς, αλλά δεν 
έχουν καμία διοικητική λειτουργία. Το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο και το ενιαίο σχέδιο δράσης 
εκπονήθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το 2005. Η μέθοδος της εταιρικής 
σχέσης είχε ήδη δοκιμαστεί στις επιτροπές παρακολούθησης των προενταξιακών 
προγραμμάτων. Οι επιτροπές αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη, από το ίδιο 
                                                 

(3) Το Mezzogiorno –που ορίζεται συνήθως ως το οικονομικά υπανάπτυκτο νότιο τμήμα της Ιταλίας– περιλαμβάνει της περιοχές 
Αμπρούτσι, Μολίζε, Καμπανία, Μπαζιλικάτα, Πούλια, Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία.  
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υπουργείο, του ρουμανικού ΕΣΠΑ, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2007. Το ΕΣΠΑ 
επικεντρώνεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 
υποδομών της χώρας ώστε να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στη βελτίωση της 
ικανότητας του εργατικού δυναμικού, και στην οικοδόμηση της διοικητικής ικανότητας της 
Ρουμανίας. Η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση των πλεονεκτημάτων των δομών εταιρικής 
σχέσης. Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού συστάθηκε μια ομάδα εργασίας, στην οποία 
συμμετείχαν όλες οι υπεύθυνες δομές για τη διαχείριση των διαρθρωτικών μέσων, καθώς και η 
κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
κοινωνικοί εταίροι. Τον Αύγουστο του 2006 η ομάδα εργασίας αυτή ανέπτυξε ένα σχέδιο 
δράσης, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο ΕΣΠΑ. Οι ρουμανικές αρχές έχουν γενικά ενθαρρύνει 
και προωθήσει την εταιρική σχέση στο πεδίο της διακυβέρνησης, αλλά η ικανότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες παραμένει περιορισμένη. 

Συμπεράσματα για τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση την περίοδο 2007-2013 

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών στο επίπεδο της 
διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού (και της εφαρμογής) του ΕΣΠΑ είναι 
λεπτομερώς προσδιορισμένες με επίσημο τρόπο. Τα αντίστοιχα καθήκοντα ορίζονται με 
σαφήνεια στους κανονισμούς και αφορούν τόσο τη μορφή της διαβούλευσης όσο και το ποιος 
πρέπει να κληθεί να συμμετάσχει στην εταιρική σχέση. Η σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των 
υποεθνικών επιπέδων διακυβέρνησης κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από τις κρατικές δομές 
(ομοσπονδιακές, κεντρικές κ.λπ.) και γενικά απαιτείται η «έγκριση» των κρατών μελών για να 
πραγματοποιηθούν άμεσες επαφές μεταξύ των περιφερειών/δήμων και της Επιτροπής. Τα 
κράτη μέλη έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να εκσυγχρονίσουν τις εθνικές δομές, 
ώστε να διευκολύνουν τον συντονισμό και την επικοινωνία τους με την Επιτροπή.  

Τα ΕΣΠΑ έχουν διαφορετικές «λειτουργίες» στα κράτη μέλη και επηρεάζονται επίσης από την 
αντίστοιχη κρατική δομή. Άλλοτε παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές ή επιτρέπουν τη σύναψη 
σχέσεων διακυβέρνησης με τα υποεθνικά επίπεδα και άλλοτε προκαθορίζουν τις σχέσεις αυτές 
με πολύ πιο λεπτομερή τρόπο. Τα νέα κράτη μέλη έχουν συχνά πειραματιστεί με «ανεπίσημες 
ομάδες εργασίας» που επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος φορέων. Κατ’ αρχήν, 
αυτή η συμμετοχική προσέγγιση προβλέπεται και για την εφαρμογή των ΕΠ, παρότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα έως σήμερα πολλά στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποια 
κράτη μέλη έχουν αρχίσει να προσδίδουν εκ νέου επίσημη μορφή σε αυτή τέτοιες συμμετοχικές 
προσεγγίσεις «από τη βάση προς την κορυφή», προωθώντας τη συγκρότηση σχετικά ισχυρών 
και αυτόνομων δομών, που είτε έχουν τη μορφή «πλατφόρμων διαλόγου», είτε, ολοένα και 
συχνότερα, τους ανατίθεται μεγαλύτερη εξουσία λήψης αποφάσεων και οικονομική αυτονομία. 
Η συγκρότηση τέτοιων δομών αντικατοπτρίζει την ανάληψη ισχυρών δεσμεύσεων για την 
εφαρμογή των ΕΠ.  

Η ένταξη των τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχετικές 
«ευκαιρίες» συμμετοχής που τους προσφέρονται (από τα κράτη μέλη). Αυτό συνήθως 
«επιτυγχάνεται τυπικά» στα περισσότερα κράτη μέλη, μέσω της συμμετοχής τους κατά τη 
διάρκεια της φάσης των διαβουλεύσεων και της συμμετοχής εκπροσώπων ενώσεων των 
τοπικών αρχών, παρότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να καθοριστεί ο βαθμός της ενεργού 
συμμετοχής τους. Η κατάσταση αυτή είναι, ωστόσο, διαφορετική στις περιπτώσεις όπου οι 
δήμοι (ιδιαίτερα οι πόλεις) έχουν σαφή ρόλο στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου τμήματος του 
ΕΠ. Ορισμένα κράτη μέλη ακολουθούν αποτελεσματικές μεθόδους για τη συνεχιζόμενη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων τοπικών φορέων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των 
προγραμμάτων. Και στην περίπτωση αυτή, η παροχή κατάλληλων δομών (φόρουμ, 
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πλατφόρμων διαλόγου κ.λπ.) αποτελεί ένδειξη του μέγιστου βαθμού δέσμευσης και της πλέον 
προηγμένης μορφής ολοκλήρωσης. 

Η διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση ορισμένες φορές αντιμετωπίζονται ως τυπικές 
απαιτήσεις που τηρούνται από τα κράτη μέλη, κυρίως κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 
(μέσω των διαβουλεύσεων), αλλά θεωρούνται σοβαρή διοικητική επιβάρυνση κατά την 
εφαρμογή των προγραμμάτων. Τα βασικά εμπόδια αφορούν τη διοικητική επιβάρυνση, την 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών και την έλλειψη πόρων και ικανοτήτων. Επιπλέον, η 
προστιθέμενη αξία δεν είναι πάντοτε προφανής στους διαφόρους παράγοντες, ιδίως σε εκείνους 
από τις δημόσιες διοικήσεις που έχουν εργαστεί για να συμπεριλάβουν μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις. 

Η κοινωνική και πολιτική κουλτούρα των χωρών, η εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα 
των διαρθρωτικών ταμείων και η θετική στάση τους έναντι των συμμετοχικών διαδικασιών 
αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχή προσέγγιση της διακυβέρνησης και της 
εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, στην περίπτωση των νέων κρατών μελών, οι γενικές 
μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για πολύ καινοτόμες πρακτικές. Γενικά, η 
ύπαρξη ανεπίσημων δικτύων, που επιτρέπουν την παράκαμψη αργών διοικητικών διαδικασιών, 
φαίνεται πως αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει θετικά 
το σύστημα. Η διαπερατότητα των επιπέδων διακυβέρνησης (φορείς από διάφορα διοικητικά 
επίπεδα με εμπειρία στις άμεσες διαπραγματεύσεις με ανώτερα διοικητικά επίπεδα) μπορούν να 
αποτελέσουν έναν ακόμα θετικό παράγοντα επιρροής. Η θεσμοθέτηση των μεθόδων 
διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης αποτελεί μια νέα τάση που ακολουθείται σήμερα από 
ορισμένα κράτη μέλη. Έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσματική η ίδια η μεταβίβαση των 
ικανοτήτων διακυβέρνησης σε χαμηλότερες εδαφικές μονάδες με σκοπό τη συγχρηματοδότηση 
ενδιάμεσων θεσμικών φορέων, τη βελτίωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της 
περιφερειακής διακυβέρνησης.  

Παρατηρήσεις και συστάσεις 

Ως γενική παρατήρηση μπορεί να λεχθεί ότι η έννοια της εταιρικής σχέσης στη διακυβέρνηση 
έχει αναγνωριστεί, έχει γίνει δεκτή και έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και την προετοιμασία 
της περιφερειακής πολιτικής στο σύνολο των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
ακριβής φύση και οι μορφές της εταιρικής αυτής σχέσης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει μιας σειράς κριτηρίων. 

Οι συστάσεις μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και 
να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική η εταιρική σχέση στη διακυβέρνηση μπορούν 
να διαιρεθούν σε τρεις βασικές φάσεις των πολιτικών: ανάπτυξη των πολιτικών, εφαρμογή των 
πολιτικών και εκμάθηση ή αξιολόγηση των πολιτικών. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξης των πολιτικών πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να 
αποφευχθεί η «υπερφόρτωση» των πολιτικών με πολλαπλούς στόχους. Στις περιπτώσεις που 
συμπεριλαμβάνονται υπερβολικά πολλοί στόχοι, όσο επιθυμητοί και εάν είναι, αυξάνεται ο 
κίνδυνος οι στόχοι αυτοί να εξαντληθούν σε μια απλή αναφορά τους μέσα στα επίσημα 
έγγραφα. 

Ανταλλαγή πληροφοριών δεν απαιτείται μόνο μεταξύ των διαφορετικών «επιπέδων» φορέων 
που συμμετέχουν στις περιφερειακές πολιτικές αλλά και μεταξύ των διαφορετικών «ειδών 
φορέων». Συγκεκριμένα απαιτείται η διασύνδεση των «οραματιστών», των «στρατηγικών 
σχεδιαστών» και των «παραγόντων εφαρμογής» τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
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επίπεδο ΕΕ. Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός έχει αναγκαστικά αναπτύξει τη δική του – ας την 
αποκαλέσουμε – μεταγλώσσα. Παρότι η ορολογία αυτή διευκολύνει το έργο των υπεύθυνων 
σχεδιασμού και των αξιωματούχων, μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη που εμποδίζει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει, επίσης, να 
εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης κάποιων ελάχιστων πόρων για τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται ρητώς να επιδείξει μεγαλύτερη δέσμευση, κατά τη διάρκεια 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, υπέρ της διενέργειας ανοικτών 
συμμετοχικών διαδικασιών, των οποίων η τελική έκβαση θα παραμένει πραγματικά ανοικτή.  

Όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, η αρχή της εταιρικής σχέσης συνήθως 
εφαρμόζεται σε πιο περιορισμένη κλίμακα. Ωστόσο, η σύνθεση αυτή καθαυτή μιας εταιρικής 
σχέσης δεν έχει μόνο ποσοτική διάσταση, αλλά θα έπρεπε να διακρίνεται από επιλεκτικότητα, 
ώστε να ενσωματώνει φορείς που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.  

Οι θεσμικοί φορείς και τα εκτελεστικά όργανα φορείς που συμμετέχουν πρέπει να δημιουργούν 
διαύλους επικοινωνίας με τον «έξω κόσμο». Οι δίαυλοι αυτοί μπορούν να είναι ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών με άλλες δομές, άτυπες ανταλλαγές εκτός των συνήθων 
δομών διαχείρισης (δηλαδή της επιτροπής παρακολούθησης).  

Θα μπορούσαν να επιτευχθούν βελτιώσεις μέσω μιας στρατηγικής «παρακολούθησης» σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα τέτοιο συνοδευτικό μοντέλο θα απαιτούσε ένα σχήμα για την 
ανάπτυξη προβληματισμού. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να επιτρέψουν τη 
διενέργεια ανοικτών συμμετοχικών διαδικασιών, όπου θα είναι δυνατή η διεξαγωγή ανοικτού 
διαλόγου για τις «δυσκολίες» και δεν θα χρειάζεται να παρουσιάζονται με ευφημισμούς τα 
επιτεύγματα της εφαρμογής των προγραμμάτων.  

Πρέπει να αναπτυχθούν θεσμοθετημένα εργαλεία που θα διευκολύνουν την οριζόντια και την 
κάθετη προσέγγιση. Τέτοια εργαλεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι πλατφόρμες (π.χ. 
περιφερειακή διαχείριση, στρογγυλές τράπεζες κ.λπ.) που διευκολύνουν τη δικτύωση μεταξύ 
τομέων και πολιτικών και διοικητικών επιπέδων.  

Δεν προτείνεται η περαιτέρω ανάπτυξη «ελάχιστων απαιτήσεων» εταιρικής σχέσης, αλλά η 
αποτελεσματική στήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων για τη συγκρότηση δομών ποιοτικής 
εταιρικής σχέσης με τη μορφή παράλληλων συνοδευτικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, που επιτρέπουν μόνιμες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των φορέων 
που συμμετέχουν στην περιφερειακή πολιτική. 

Η εταιρική σχέση δεν έχει μόνο «ποσοτική διάσταση» (όσον αφορά τον αριθμό των 
συμμετεχόντων φορέων). Έχει επίσης και μια πολύ ισχυρή «ποιοτική διάσταση». Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται καλύτερη επιλογή των «ικανών εταίρων» που διαθέτουν τους 
ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικοτεχνικούς πόρους και ικανότητες για να συμμετάσχουν με 
συνέπεια στη διαδικασία της εταιρικής σχέσης. 

Η δημιουργία και η εφαρμογή μηχανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 
θεωρούνται ως καινοτόμες προσπάθειες αρωγής σε θεσμικό επίπεδο και θα μπορούσαν να 
διαμορφώσουν τη βάση για την ευκολότερη εφαρμογή προγραμμάτων και έργων ιδίως στον 
τομέα της εδαφικής συνεργασίας. 
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Παρότι συμπεριλαμβάνεται τυπικά στα προγράμματα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, η 
αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων στα διάφορα προγράμματα 
χρήζει ιδιαίτερης στήριξης.  

Οι περιφερειακές πολιτικές καθίστανται ολοένα και πιο σύνθετες και είναι σχεδόν ακατάληπτες 
όταν δεν παρουσιάζονται μέσω ικανών και κατάλληλων μέσων επικοινωνίας. Για τον λόγο 
αυτό, θα έπρεπε να δημιουργούν δίαυλοι επικοινωνίας με τον έξω κόσμο στα διάφορα επίπεδα 
εφαρμογής των πολιτικών. 

Η εκμάθηση των πολιτικών από τη φάση της αξιολόγησης δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί 
επαρκώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέφτει ενδεχομένως θύμα διοικητικών και χρονικών 
πιέσεων, εγγενών στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων –συχνά, όσοι είναι απασχολημένοι με 
την εφαρμογή και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δεν διαθέτουν τον χρόνο και τους 
πόρους για να καταλήξουν στη διατύπωση βέλτιστων πρακτικών και πολύτιμων 
συμπερασμάτων, πόσω μάλλον να τα διαδώσουν. Αυτές οι δραστηριότητες εκμάθησης των 
πολιτικών είναι ωστόσο ζωτικές για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε τομείς ή περιφέρειες όπου 
απαιτείται. Παρατηρείται έλλειψη ευκαιριών και δομών ανάπτυξης προβληματισμού. 

Για την ανάπτυξη μιας πληρέστερης προσέγγισης η οποία θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο 
των προγραμμάτων και στην οποία θα συμμετέχουν περισσότεροι και νέοι αντιπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών θα απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες και πόροι. 

Η εκμάθηση και η αξιολόγηση των πολικών έχει καταστεί μια «εν εξελίξει» δραστηριότητα στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού. Πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές πλατφόρμες 
για τη συστηματικότερη ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων και των στρατηγικών.  

Ο προβληματισμός σχετικά με την περιφερειακή πολιτική δεν θα πρέπει να αποτελέσει 
«πρόσθετη εργασία», αλλά θα έπρεπε να ενσωματωθεί κατά τρόπο δημιουργικό στις 
υφιστάμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις, ώστε να καταστούν πιο ουσιαστικές. 

Η εκμάθηση των πολιτικών και η οικοδόμηση ικανοτήτων απαιτεί τη θέσπιση και τη 
θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας καθοδήγησης που θα κινείται παράλληλα με τη διαδικασία 
εφαρμογής των ΔΤ και στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αυτής, θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία εκμάθηση και να της δοθεί ώθηση 
μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σε συχνές συναντήσεις των εταίρων. 

Η διαρθρωμένη εκμάθηση των πολιτών πρέπει να μετακινηθεί από το πεδίο ευθύνης των 
επιμέρους κρατών μελών και ΕΠ στο πεδίο ευθύνης του διεθνικού κοινοτικού επιπέδου. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί υπό τη μορφή προγραμμάτων δικτύωσης (π.χ. INTERACT για την 
εδαφική συνεργασία· URBACT), που δημιουργούν τεχνογνωσία σχετικά με τις δυσκολίες 
εφαρμογής των προγραμμάτων, προσφέρουν συνέργειες για συναφή προγράμματα και 
αποτρέπουν τη διαρκή «εκ νέου ανακάλυψη του τροχού».  

Η συλλογή, κριτική ανάλυση και στοχοθετημένη διάδοση των ορθών πρακτικών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την εκμάθηση των πολιτικών.  


