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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προετοιμασία της διαδικασίας έγκρισης που αφορά τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013 (Πολιτική της συνοχής για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης)
(2006/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Πολιτική της συνοχής για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Κοινότητας, 2007-2013» (COM (2005)0299),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 24 της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και το ψήφισμά του της 6ης 
Ιουλίου 2005 για την παραπάνω πρόταση κανονισμού1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το νομοθετικό του ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2005 για την 
παραπάνω πρόταση κανονισμού 2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου 
Συνοχής και το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 για την παραπάνω πρόταση
κανονισμού 3,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το νομοθετικό του ψήφισμα
της 6ης Ιουλίου 2005 για την παραπάνω πρόταση κανονισμού 4,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) 
και το νομοθετικό του ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2005 για την παραπάνω πρόταση 
κανονισμού 5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης 
και 24ης Μαρτίου 2000,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο
«Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση -Νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας» (COM (2005)0024),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση της 12ης Απριλίου 2005 (COM (2005)0141),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005 «Τρίτη έκθεση 
προόδου σχετικά με τη συνοχή: προς μια νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τη συνοχή» (COM (2005)0192),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 για 
τη δημοσιονομική προοπτική,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ της 
15ης και 16ης Ιουνίου 2001,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της Κοινότητας για την προώθηση της ισότητας 
ανδρών και γυναικών (2001-2005) (COM(2000)0335), τα προγράμματα εργασίας της
Επιτροπής για το 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, 
COM(2003)0098) και τις ετήσιες εκθέσεις για τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115 και 
COM(2005)0044),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της συνοχής είναι 
σημαντικό συστατικό στοιχείο μίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων,

B. γνωρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 
απέκτησαν έναν εντελώς νέο χαρακτήρα με τη διεύρυνση της ΕΕ κατά 10 (12) νέα κράτη 
μέλη,

Γ. επιδοκιμάζει για τον λόγο αυτόν την προθυμία όλων των ενδιαφερομένων να διεξαγάγουν 
παράλληλα διαπραγματεύσεις για τη διοργανική συμφωνία, τους κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να μην εμποδίσουν την κατά το δυνατόν γρήγορη 
ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας,

Δ. καθιστά σαφές ότι μία τέτοια αντιμετώπιση δυσχεραίνει σημαντικά τη συμπερίληψη των 
κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των 
περιφερειών στη διαμόρφωση του προγράμματος, το Κοινοβούλιο όμως θέλει να το 
στηρίξει αυτό,

E. περιμένει από το Συμβούλιο να ανταποκρίνεται μελλοντικά πιο ικανοποιητικά στην 
ευρωπαϊκή ευθύνη του, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής για την επόμενη 
  

1 ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.
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περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 στοχεύει σε μία πιο ενισχυμένη στρατηγική 
προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί να έρχονται σε αντίθεση συγκεκριμένες δράσεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αστική διάσταση της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός τα αστικά κέντρα να μπορούν 
να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στον καίριο ρόλο τους για την αύξηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αφετέρου να μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα 
τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. ο κοινωνικός αποκλεισμός,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστικές και οι γύρω από αυτές αγροτικές περιοχές πρέπει να 
θεωρούνται ένας ενιαίος οικονομικός χώρος και χρειάζονται μία περισσότερο ενιαία και 
συμβιωτική αναπτυξιακή στρατηγική,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν πρέπει να 
αποδυναμώσει την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι για τη διαρθρωτική πολιτική δεν είναι αρκετοί ενόψει 
της μεγάλης αύξησης των διαφορών ως προς την ευημερία που οφείλονται στη διεύρυνση 
και ως εκ τούτου η χρησιμοποίησή τους πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στα 
πιο απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα,

K. επικροτεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται ως ενότητα η πολιτική συνοχής και η 
περιφερειακή πολιτική,

Λ. υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των διαφορών που υπάρχουν αφενός μεταξύ των 
κρατών μελών και αφετέρου μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών,

M. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάθεση επαρκών και λογικών πόρων όπως 
περιγράφεται στα ψηφίσματά του για τη δημοσιονομική προοπτική (ψηφίσματα της 8ης 
Ιουνίου σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης 
Ένωσης 2007-20131, της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τη διοργανική συμφωνία για 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού2 και 
της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά 
τις δημοσιονομικές προοπτικές και την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για την 
περίοδο 2007-20133),

N. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
διαρθρωτικής πολιτικής, για το οποίο πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι και το 
οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό,

1. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές
ορίζει ως προτεραιότητα της Κοινότητας την προαγωγή μίας ισορροπημένης, αρμονικής 
και αειφόρου ανάπτυξης και επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και του
Γκέτεμποργκ· 

2. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να περιορίζουν τους κανονισμούς για τα 
διάφορα ταμεία, παρά μόνο να καθιστούν σαφείς τις στρατηγικές προτεραιότητες της 

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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Ένωσης, και επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι περιφέρειες πρέπει να έχουν αρκετή 
ευελιξία ώστε να μπορούν να αντιδράσουν εξειδικευμένα στις επί τόπου απαιτήσεις·

3. επισημαίνει τις διαφορές ως προς τις ανάγκες μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών, των 
αγροτικών περιοχών, των πόλεων και των αστικών περιοχών, των αραιοκατοικημένων ή 
εξαιρετικά απομακρυσμένων περιοχών και των νησιωτικών, ορεινών και παραμεθορίων 
περιοχών·

4. επισημαίνει ωστόσο ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι πρωταρχικά 
καθήκον των κρατών μελών και ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
στο πλαίσιο των πρωταρχικών της σκοπών για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

5. απορρίπτει τη στοχοθετημένη διάθεση των πιστώσεων (Earmarking) για την επίτευξη των 
στόχων της Λισαβόνας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

6. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν δέχεται τη θέσπιση διαφορετικών νομικών 
προδιαγραφών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

7. διαπιστώνει ότι η εξαίρεση που προτείνει το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανόνα 
Ν+2 μέχρι το 2010 είναι απαραίτητη· 

8. επικροτεί τη σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης με την αύξηση της 
παραγωγικότητας·

9. θεωρεί αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν έξυπνα, αποτελεσματικά και συγκεντρωμένα οι 
λίγοι διαθέσιμοι πόροι, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία αντί να ακολουθείται η αρχή του κατακερματισμού·

10. υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία μίας καλής εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων και ζητεί τη σαφή παγίωσή της στους κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά τις συμπράξεις του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα ως μέσο χρηματοδότησης και να μην μεταχειρίζεται διαφορετικά τα 
κράτη μέλη. Υποστηρίζει απερίφραστα τις σχετικές δυνατότητες που προσφέρουν τα
JESSICA, JEREMY και JASPER· 

12. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε τρεις 
προτεραιότητες και απευθύνει σαφή έκκληση να λαμβάνεται πάντα και στις τρεις 
ανάλογα υπόψη η ισότητα ευκαιριών για άντρες και γυναίκες·

Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και 
απασχόληση
13. υποστηρίζει την απόφαση για μία βιώσιμη υποδομή των μεταφορών που θα 

συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της υποδομής των σιδηροδρόμων και των τοπικών 
δημοσίων συγκοινωνιών·

14. πρέπει να αναπτυχθεί ιδίως και η υποδομή των μεταφορών στα πρώην εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ με τα σημερινά νέα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών μελών, σε περίπτωση που 
δεν είναι ακόμα ικανοποιητική·

15. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, τη 
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στους τομείς του ύδατος, των 
αποβλήτων, της ατμόσφαιρας και της προστασίας της φύσης και των ειδών και ζητεί την 
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδίως του νερού·
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16. υποστηρίζει θερμά τη δυνατότητα παρέμβασης των ταμείων στον τομέα της αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και επιδοκιμάζει ρητά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και των 
μεταφορών· 

17. επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε την ενιαία 
ανάπτυξη των πόλεων και των αστικών περιοχών για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση· 

18. ζητεί να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών περιοχών και οι ιδιαίτερες σχέσεις 
μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους·

Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) και 

ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής, των ΜΜΕ και του 
τομέα των ΤΠΕ·

20. επισημαίνει τη στενή σύνδεση μεταξύ Ε&Α και εκπαίδευσης και ζητεί από την Επιτροπή 
να προσφέρει απλές και διαφανείς δυνατότητες κοινής χρηματοδότησης ενιαίων έργων 
από τα ταμεία·

21. επαναλαμβάνει το αίτημα να μπορούν όλες οι περιφέρειες να εκτελούν με τους ίδιους 
όρους έργα στους τομείς της Ε&Α και των ΤΠΕ με σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα·

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
22. υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, ιδίως ενόψει της 

δημογραφικής αλλαγής στην κοινωνία μας κατά τα επόμενα χρόνια·

23. ζητεί να υποστηρίζει το ΕΚΤ τις πολιτικές των κρατών μελών που συμφωνούν με τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και με τις σχετικές στοχοθεσίες της Κοινότητας στον 
τομέα της κοινωνικής ένταξης, της μη διάκρισης, της προώθησης της ισότητας, της 
γενικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης· 

24. επικροτεί τις τρεις βασικές δράσεις των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την 
απασχόληση και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε 
χειροτέρευση της κατάστασης των εργαζομένων·

25. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τι εννοεί λέγοντας «δια βίου πρόσβαση στην 
εργασία»· θεωρεί δεδομένο ότι εννοούνται εδώ έργα με σκοπό την ιδιαίτερη υποστήριξη 
των νέων, των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων·

26. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη ενίσχυση σχεδίων για την «δια βίου μάθηση»,
πράγμα που αφορά τόσο την υποστήριξη της βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής και 
της εξειδίκευσης του προσωπικού όσο και την υποστήριξη νέων δρόμων στον τομέα της 
σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης·

27. διευκρινίζει ότι η εξειδίκευση των εργαζομένων δεν επιτυγχάνεται μόνο με την 
επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά θεμελιώνεται ήδη κατά την παιδική και νεανική ηλικία
και για τον λόγο αυτόν περιμένει να βελτιωθεί η πρόσβαση στην προσχολική και σχολική 
εκπαίδευση·

28. περιμένει να θεωρηθεί η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση επένδυση στον άνθρωπο και 
ως εκ τούτου να μη θεωρείται ούτε να υπολογίζεται ως επίδομα που πρέπει να 
κοινοποιείται·
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29. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συνεργασία των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και να παρουσιάσει στους φορείς της πολιτικής 
συνοχής με τον κατάλληλο τρόπο τα πιο καινοτόμα έργα· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παλιών και των νέων κρατών μελών·

30. επικροτεί τη δυνατότητα επενδύσεων στον τομέα της υποδομής για την υγεία και της 
πρόληψης κινδύνων για την υγεία·

31. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν μόνο σημεία που θα μπορούν πραγματικά να ενισχυθούν με παρέμβαση 
των διαρθρωτικών ταμείων· 

32. ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν τηρούνται γενικά τα κριτήρια:

• της αειφόρου ανάπτυξης,

• της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

• των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ (απαγόρευση της 
διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρίες, για λόγους φυλής, φύλου, θρησκεύματος ή 
γενετήσιου προσανατολισμού),

• της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

να ζητεί διορθώσεις ή την επιστροφή των ενδεχομένως ήδη καταβληθέντων ποσών·

Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής
33. υπογραμμίζει καταρχήν τη σημασία του στόχου της εδαφικής συνοχής που είναι 

απαραίτητο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα των στόχων της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής·

34. ζητεί γι’ άλλη μια φορά να προωθηθούν περισσότερο οι αστικές περιοχές· υποστηρίζει 
ότι είναι απαραίτητη η ευελιξία των περιφερειών κατά την ανάπτυξη σχεδίων, αφού στην 
αρχή της περιόδου στήριξης δεν είναι οπωσδήποτε σαφές ποιες αστικές περιοχές θα 
χρειαστούν υποστήριξη για τα έργα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξης· 

35. επιβεβαιώνει ότι είναι υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελεί βασικό μέσον 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων οι τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, 
της ανταλλαγής μεταξύ των διοικήσεων, της προστασίας από καταστροφές και της υγείας·

36. ζητεί να περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη στα επιχειρησιακά τους προγράμματα από ένα 
κεντρικό θέμα που θα αφορά καινοτόμα μέτρα και διεθνική συνεργασία· 

37. ζητεί σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των πόρων· 
38. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διαφορές μέσα στην ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά από τη διεύρυνση του Μαΐου 2004 σε 25 
κράτη μέλη και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο με την επικείμενη προσχώρηση της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αντίθετα, οι πόροι που προβλέπονται στη δημοσιονομική 
προοπτική για τα διαρθρωτικά ταμεία για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 δεν 
αυξάνονται ανάλογα με τον πληθυσμό που ζει σε περιοχές όπου το ΑΕγχΠ είναι μικρότερο 
από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου: ενώ ο πληθυσμός των περιοχών του στόχου 1 
(«σύγκλιση») αυξάνεται κατά 46%, βάσει της σημερινής συμφωνίας για τη δημοσιονομική 
προοπτική οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα αυξηθούν μόνο κατά 31%. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προσπαθεί να επιτύχει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διοργανική 
συμφωνία σχετικά με τη δημοσιονομική προοπτική μία αύξηση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων, όπως διατυπώθηκε στην έκθεση Böge. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η έναρξη των 
προγραμμάτων στις περιφέρειες.
Νομική βάση
Εξαιτίας της ενίσχυσης των διαφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη μεγάλη 
πρόκληση να μπορέσει η νέα διαρθρωτική πολιτική να ανταποκριθεί και μελλοντικά στον 
στόχο του άρθρου 158 της συνθήκης, δηλαδή την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον 
περιορισμό των διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιφερειών ως προς την ανάπτυξη.

Για τον λόγο αυτόν, θα είναι ακόμα πιο σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι περιορισμένοι 
πόροι έξυπνα, αποδοτικά και συγκεντρωμένα. Ένα σημαντικό μέσον γι’ αυτό είναι οι 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 
της πρότασης γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία (COM 2004 (492)), οι οποίες 
βάσει του παραπάνω άρθρου αποτελούν το πλαίσιο για τις παρεμβάσεις των ταμείων και 
εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας έγκρισης του άρθρου 161 της Συνθήκης εντός τριών 
μηνών από την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία.
Σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών
Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας έχουν ως στόχο να 
προσανατολίσουν περισσότερο την πολιτική συνοχής στο διάστημα 2007-2013 προς την 
αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας προς όφελος της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Για να το επιτύχει αυτό, η Κοινότητα στηρίζεται κυρίως στη γνώση, την 
καινοτομία και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν όλα τα ταμεία θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα 
να προσανατολιστούν περισσότερο τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και 
συνακόλουθα τα επιχειρησιακά προγράμματα στις στρατηγικές της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ. Η Επιτροπή ελπίζει ιδίως ότι σε επίπεδο προγραμματισμού
α) θα ενισχυθεί η στρατηγική διάσταση της πολιτικής συνοχής,

β) οι επί τόπου παράγοντες θα υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις στρατηγικές της 
Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ. 

Για τον σκοπό αυτόν, οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν να επιδιώκουν τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τη διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρεις 
προτεραιότητες:
1. βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων μέσω 
της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και 
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επιπέδου και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων,

2. ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας 
της γνώσης μέσω της επέκτασης της έρευνας και της καινοτομίας, περιλαμβανομένων και 
των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας,
3. δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις οριζόντιες πτυχές της σημασίας 
των πόλεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση, της προώθησης της διαφοροποίησης των 
αγροτικών περιοχών, καθώς και της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Θέση και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί το γεγονός ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
διατυπώνουν τις προτεραιότητες της Κοινότητας για την προώθηση μίας ισορροπημένης, 
αρμονικής και αειφόρου ανάπτυξης.

Πριν όμως αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 161 της Συνθήκης, θέλει να επιστήσει την 
προσοχή σε μερικά ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία για την επιτυχία της νέας 
διαρθρωτικής πολιτικής μέσω της εφαρμογής των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών.

Είναι αξιέπαινη η πρόθεση να προσανατολιστεί η πολιτική συνοχής περισσότερο προς τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, όμως θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι πρωταρχικά καθήκον των κρατών μελών. Η 
πολιτική συνοχής δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις προσπάθειες των κρατών μελών, που 
είναι απαραίτητες σε πολλούς τομείς της πολιτικής, για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι 
της στρατηγικής της Λισαβόνας. Έτσι, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 
δεν μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν 
τα σχολεία, την οποία ζητούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό είναι κυρίως ευθύνη των 
κρατών μελών. Δεν πρέπει να αφήσουμε να γεννηθούν εδώ εσφαλμένες προσδοκίες.
Ακόμα, η στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
ολόκληρης της Ευρώπης, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος της επίτευξης του στόχου μίας 
μεγαλύτερης κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αλλά πρέπει να συμβάλλει πάντα στην 
ενίσχυσή της στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
Η στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να συμβαδίζει εδώ με τη στρατηγική του Γκέτεμποργκ 
για την αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας. Η στρατηγική του Γκέτεμποργκ δεν είναι 
υποδεέστερη της στρατηγικής της Λισαβόνας. Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για δράσεις που συμφωνούν με τους στόχους του Γκέτεμποργκ. 
Προφανώς είναι δικαιολογημένη η κριτική πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι αυτό 
δεν εκφράζεται επαρκώς στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί με κριτικό πνεύμα η πρόταση της Επιτροπής για 
στοχοθετημένη διάθεση των πιστώσεων (Earmarking). Φαίνεται δύσκολη η ταξινόμηση των 
μέτρων ανάλογα με το εάν υποστηρίζουν ή όχι τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η 
στοχοθετημένη διάθεση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ενέχει επιπλέον τον κίνδυνο 
να μην διαθέτουν πλέον οι περιφέρειες την απαραίτητη ευελιξία διαμόρφωσης των 
προγραμμάτων έτσι ώστε να καλύπτουν τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Ακόμα, 
πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας γραφειοκρατίας ελέγχου εξαιτίας της 
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στοχοθετημένης διάθεσης, γιατί αυτό θα δυσχεράνει τη γρήγορη επεξεργασία των 
προγραμμάτων και τη γρήγορη εφαρμογή των σχεδίων.
Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ποιος θα ορίζει ποια θα είναι τα μέτρα που μπορούν να 
ενταχθούν στη στρατηγική της Λισαβόνας. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, στον 
οποίο οφείλεται η πρωτοβουλία της στοχοθετημένης διάθεσης (Earmarking), φαίνεται να 
θεωρεί ότι η επέκταση των διευρωπαϊκών μεταφορικών υποδομών δεν ανήκει στη 
στρατηγική της Λισαβόνας. Η θέση αυτή μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη.

Μία άλλη έλλειψη της σημερινής πρότασης της Επιτροπής για τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η αστική διάσταση. 
Εξαιτίας των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών που παρουσιάζουν, τα αστικά κέντρα 
χαρακτηρίζονται από μία σειρά προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, 
όπως π.χ. η μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, τα μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας ή η 
κακή ποιότητα του περιβάλλοντος. Καλό θα ήταν να ενισχυθούν περισσότερο οι αστικές 
περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία JESSICA είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση.

Ένα άλλο ζήτημα που ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αρχή της εταιρικής 
σχέσης. Οι συνθήκες για ευρεία συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των δήμων στο πλαίσιο της αρχής της εταιρικής σχέσης είναι 
οι χειρότερες δυνατές. Δεν απομένει πολύς χρόνος για την προετοιμασία των προγραμμάτων 
και έτσι οι διαπραγματεύσεις για τη διοργανική συμφωνία και για τους κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές γίνονται παράλληλα, ενώ τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους 
προσπαθούν ήδη στο μέτρο του δυνατού να επεξεργαστούν τα νέα προγράμματα.
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι ακόμα πιο σημαντικό να εμμείνουμε στην αρχή της εταιρικής 
σχέσης, που για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας για την 
επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να συμπεριληφθούν 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρώσουν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
τον στόχο τους, δηλαδή να ασχοληθούν περισσότερο με τη στρατηγική της Λισαβόνας οι επί 
τόπου παράγοντες.
Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων 
σε μία περίοδο όπου τα δημόσια ταμεία δεν έχουν πολλά χρήματα μπορεί να επιτευχθεί και 
με την προώθηση της ιδιωτικής συγχρηματοδότησης των έργων. Εδώ όμως πρέπει να τηρηθεί 
η αρχή της προσθετικότητας των πόρων, δηλαδή τα εθνικά κράτη πρέπει πάντα να ενισχύουν 
μαζί με την Ένωση τη διαρθρωτική πολιτική με δημόσιους πόρους. Δυστυχώς, οι συμπράξεις 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια σε συνάρτηση με τα 
διαρθρωτικά ταμεία, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλά αδιευκρίνιστα νομικά ερωτήματα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να συνεισφέρει ώστε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο στα κράτη μέλη.

Τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική 
ισότητα των γυναικών. Είχαμε θετικές εμπειρίες από την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL 
που θα πρέπει να συνεχιστούν και στην νέα περίοδο προγραμματισμού. Αυτό πρέπει να 
εκφράζεται και στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Θα ήταν εδώ ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτο να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση του σημαντικού μέσου της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μέσω δικτύων ανταλλαγής εμπειριών.

Πρέπει ακόμα να αναφερθούμε γι’ άλλη μια φορά στις προθέσεις που διατυπώθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε τον Δεκέμβριο του 2005 να θεσπιστούν στο πλαίσιο της 
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πολιτικής συνοχής διαφορετικές νομικές προδιαγραφές για τα παλιά και τα νέα κράτη μέλη. 
Το Κοινοβούλιο το απορρίπτει αυτό, ενώ θεωρείται αναγκαία μόνο μία εξαίρεση από την 
εφαρμογή του κανόνα Ν+2 μέχρι το 2010. Σχετικά με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, την 
επιλεξιμότητα, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την κατασκευή κατοικιών κοινωνικής 
πρόνοιας θα πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση οι ίδιες διατάξεις.

Σχετικά με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, η Επιτροπή επικεντρώθηκε κυρίως στην 
ευελιξία των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά, εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι

1. θα πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη υποδομή των μεταφορών, πράγμα που πολλές 
φορές δεν ισχύει, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές,

2. η ευελιξία μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να πληγούν σημαντικά από τη 
μετανάστευση ορισμένες περιφέρειες και να έχουμε «διαδικασίες απερήμωσης». Σε 
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι εύλογη η ενίσχυση του δυναμικού των 
περιφερειών για να αποτραπεί η υπέρμετρη μετανάστευση.

Το θέμα της εδαφικής συνοχής δεν έχει επίσης ληφθεί επαρκώς υπόψη στις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής. Αυτό το διασαφήνισε και η Επιτροπή των Περιφερειών στη 
γνωμοδότησή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε επίσης να υιοθετήσει την άποψη 
αυτή στη γνωμοδότησή του (βλ. παραγρ. 34 και 36).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισιοδοξεί ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα λάβουν υπόψη 
τις συστάσεις του, πράγμα απαραίτητο για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εγκρίνει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές.


