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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής 
(2008/2064(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Εδαφική Ατζέντα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Λειψίας καθώς και 
το πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος «Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική 
συνοχής» σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα στην περιφερειακή πολιτική 
(PE 397.245),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER-...) και τη γνώμη της 
ΕΟΚΕ σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα,

– έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνώμη της ΕΟΚΕ με τίτλο «Προς μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος: προκλήσεις και ευκαιρίες»,

– έχοντας υπόψη τον «Πρακτικό Οδηγό σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας από την Ε.Ε.» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τον δεύτερο κύκλο του κοινοτικού προγράμματος URBACT (2007-2013)
που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών 
πόλεων και ιδίως μεταξύ των επτά νέων θεματικών δικτύων που αφορούν τη 
διακυβέρνηση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας στον 
τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική στέγαση κλπ.) 
προϋποθέτουν ορθή διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο συμπληρωματικών συστημάτων: 
αφενός, ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων και 
πόρων μεταξύ του κράτους και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· αφετέρου, ενός 
συστήματος εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
που είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν καθορισμένο χώρο,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει σε μια αποτελεσματικότερη 
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πολιτική συνοχής και θα ενισχύσει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι μόνο να συνυπολογίζει 
τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της εδαφικής ανάπτυξης, αλλά 
επιπλέον να διασφαλίζει τον συντονισμό των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκόμενων 
φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος συντονισμός των διαφόρων δημόσιων πολιτικών 
και μια επιτυχημένη διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει αναδειχθεί πλέον 
σε αναγκαιότητα και ότι πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
συνόλου των διαφόρων αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων χωρίς υποχρεωτικά να 
εκχωρηθούν νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν νέοι οργανισμοί αλλά 
καθιστώντας κάθε οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη συνεργασία του με τους 
υπολοίπους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθεί μια συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών όσο το δυνατό νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις για την κοινοτική 
νομοθεσία και ιδίως στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο νομοθετικό πακέτο για τη 
συνοχή,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την 
απασχόληση συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη εδαφική μονάδα 
για τον χειρισμό καίριων ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών 
(μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα ζωής, απασχόληση και τοπικές οικονομικές 
δραστηριότητες, ασφάλεια κλπ.),

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των αρχών της διαχείρισης έργου από τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-κλειδί 
για τη βελτίωση και διευκόλυνση της διακυβέρνησης,

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές των νέων 
μεθόδων διακυβέρνησης·

Διακυβέρνηση και κοινοτικά κονδύλια

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να διασφαλίσουν μια καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων κοινοτικών ταμείων 
(διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·
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3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, να καταστεί υποχρεωτική η 
εφαρμογή της αρχής της ολοκληρωμένης προσέγγισης·

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, να 
εξετασθεί η σκοπιμότητα της συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική συνοχής 2014-2020 
των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου 
Συνοχής·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των διαδικασιών 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος 
των εμπλεκόμενων φορέων·

Διακυβέρνηση και εταιρικότητα

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει έναν απολογισμό της εφαρμογής της αρχής της 
εταιρικότητας από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών Στρατηγικών 
Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας 
τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας της διακυβέρνησης·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο εκάστοτε θεσμικό 
πλαίσιο κάθε κράτους μέλους·

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη 
εταίρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους και 
συνεπώς ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν στην ενίσχυση αυτών των 
δυνατοτήτων·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες σχετικά 
με τον προγραμματισμό και διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 δεν 
καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές που θα 
επιτρέψουν τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές καλύτερη ενσωμάτωση των 
εταίρων σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν όσο το δυνατό συντομότερα τις συγκεκριμένες 
δράσεις του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, 
ιδίως στο πλαίσιο της γραμμής 3.1. προκειμένου να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση·
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12. προτείνει τη συμπερίληψη της διάστασης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της γραμμής 
4.1 του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας βάσει
της οποίας ζητείται από το ORATE να αναπτύξει νέους δείκτες για την εδαφική συνοχή·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποκεντρώσουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ώστε 
να καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την εν λόγω αποκέντρωση·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναθέσουν τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων στις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργότερη συμμετοχή τους 
στην εκπόνηση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή τουλάχιστον 
να τους χορηγηθούν συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν 
πλήρως στον μηχανισμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση

15. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία 
ώστε να θεσμοθετηθούν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) να το 
πράξουν όσο το δυνατόν συντομότερα·

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα του 
επιπέδου NUTS II, να αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές μονάδες για την υλοποίηση 
ουσιαστικών ολοκληρωμένων πολιτικών που να αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 
περιοχών που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

 στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

 στην κλίμακα των περιοχών που απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις όπως οι 
οροσειρές, οι λεκάνες απορροής ποταμών, οι παράκτιες περιοχές·

Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17. χαιρετίζει την αυξημένη αναγνώριση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και την 
ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας στη Συνθήκη της Λισσαβόνας και καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν ήδη από τώρα τις απτές συνέπειες αυτών των 
εξελίξεων·

18. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που να 
ασχολείται ειδικά με την πολιτική συνοχής ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική 
παρακολούθηση αυτής της πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη θέση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
στους κόλπους του Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των υπουργών που είναι αρμόδιοι 
για την πολιτική συνοχής·

19. χαιρετίζει τη δημιουργία διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή όπως αυτές για το 
αστικό περιβάλλον και την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ζητεί από την Επιτροπή να 
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διευρύνει την εφαρμογή αυτής της διατομεακής προσέγγισης και να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών των ομάδων·

20. δεσμεύεται να μελετήσει την προσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ώστε να καταστεί δυνατή η διατομεακή προσέγγιση θεμάτων που 
αφορούν πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές (προσωρινές ομάδες ή άλλου τύπου), ιδίως 
στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση·

21. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να ενισχύσει τις δράσεις της για την ανάπτυξη των 
πρακτικών διακυβέρνησης τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής άποψης·

Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το σύνολο των 
οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις·

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών διοικήσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
της πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για την εκπαίδευσή τους σε θέματα διακυβέρνησης 
ειδικά για αυτά τα προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για την εκμάθηση των μεθόδων 
διαχείρισης έργου·

24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα πρέπει να 
διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα της διακυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο να 
τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές·

25. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την εκπόνηση ενός 
πλαισίου αναφοράς για τη βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να συμπεριληφθεί σε 
αυτό η διάσταση της διακυβέρνησης·

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος ERASMUS για τους αιρετούς 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η διακυβέρνηση ως προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης, δεν αρκεί να αποφασιστεί 
τι πρέπει να γίνει· πρέπει πρωτίστως να εδραιωθεί ένας μηχανισμός για το πώς θα γίνουν αυτά 
που πρέπει να γίνουν, δηλαδή η διακυβέρνηση.
Οι πολιτικές στην περιφερειακή και αστική κλίμακα πρέπει να εντάσσονται σε μια ευρύτερη 
στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί 
ώστε οι διάφορες πολιτικές να μην ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Η βελτίωση της 
διακυβέρνησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης.
Επιτόπου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης παρακωλύονται 
συχνά λόγω του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων αρχών 
(κεντρική εξουσία, περιφέρειες, δήμοι κλπ.), κάθε μία από τις οποίες έχει τις δικές της 
εξουσίες, τον δικό της προϋπολογισμό και τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Τα γεωγραφικά 
και διοικητικά όρια δεν αντιστοιχούν πάντα σε μια εδαφική μονάδα που απαιτεί ομοιογενή 
αντιμετώπιση σε θέματα μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής στέγης κλπ. Οι δομές πρέπει 
λοιπόν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από 
αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και ταχεία εξέλιξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κινητήρια δύναμη για τη μετεξέλιξη της διακυβέρνησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τη διακυβέρνηση στους κόλπους 
των διαφόρων κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, και κυρίως η πολιτική συνοχής, 
αποτέλεσαν το έναυσμα για μια διαδικασία μετεξέλιξης της διακυβέρνησης: από ένα 
σύστημα κατά κανόνα συγκεντρωτικό και χαρακτηριζόμενο από την ύπαρξη στεγανών (τόσο 
γεωγραφικών όσο και τομεακών), η διακυβέρνηση μετεξελίχθηκε σε ένα ολοένα πιο 
ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα.

Με σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων 
και στην αρχή της επικουρικότητας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σε θέση να 
προαγάγουν τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα: κοινοτικό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό.

Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες, π.χ. URBAN I και II για τις αστικές περιοχές και LEADER για 
την ύπαιθρο, έχουν αποδείξει ότι οι μέθοδοί τους αποδίδουν. Πρόκειται για μια μεθοδολογία 
που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από μια ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση, 
πολυτομεακή και από τη βάση προς τα άνω. Προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές και τις τοπικές κοινωνίες. Διαθέτει επίσης διάφορα καινοτόμα μέσα για την προώθηση
μιας διαδικασίας διαρκούς μάθησης και δικτύωσης.

Βελτίωση της διακυβέρνησης: από την αφηρημένη έννοια στην πρακτική εφαρμογή

Η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή η ουσιαστικότερη ολοκλήρωση όλων των 
πολιτικών με εδαφικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καταλαμβάνει ολοένα 
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σημαντικότερη θέση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η έννοια προήλθε από την ανάγκη 
κατάργησης των στεγανών μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών δομών.
Θεωρείται πλέον απολύτως αναγκαία. Τη συναντούμε σε πολλά κείμενα των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως στα κείμενα της πολιτικής συνοχής. Αποτελεί πλέον απαραίτητο 
στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Στον βαθμό που η ολοκληρωμένη προσέγγιση ταυτίζεται με την ανάγκη να λαμβάνονται 
υπόψη διάφορες πτυχές ενός σχεδίου, η διακυβέρνηση αποτελεί τον μηχανισμό 
υλοποίησής της.
Αυτή η σχέση αποσκοπεί στην κατάθεση μιας σειράς συγκεκριμένων προτάσεων που 
επιτρέπουν τη βελτίωση των συστημάτων διακυβέρνησης. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής 
σε θέματα διακυβέρνησης.
Οι νέες μέθοδοι διακυβέρνησης δεν υποκαθιστούν τους δημόσιους οργανισμούς (ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς) που διατηρούν τις αρμοδιότητες και τους 
προϋπολογισμούς τους· τους δίνουν απλώς τη δυνατότητα να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους 
με τις πολιτικές των υπόλοιπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται 
στους ίδιους τομείς.

Διακυβέρνηση και κοινοτικά ταμεία

Η αρχιτεκτονική των διαρθρωτικών ταμείων με τους διάφορους στόχους τους, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και τους εμπλεκόμενους φορείς παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη, ωστόσο, 
όλα τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και τα άλλα κοινοτικά ταμεία επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, 
ήτοι την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η δομή των ταμείων και οι μέθοδοι διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων και να επιτρέπουν τον βέλτιστο δυνατό 
συντονισμό. Αυτός ο βέλτιστος συντονισμός θα είναι δυνατός μόνο αν οι δομές είναι απλές 
και διαφανείς. Η αρχιτεκτονική των διαφόρων ταμείων πρέπει λοιπόν να χαρακτηρίζεται από 
συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα.

Διακυβέρνηση και εταιρικότητα

Μια βασική και χαρακτηριστική αρχή της διακυβέρνησης των διαρθρωτικών ταμείων είναι 
αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας κατέστησε τη διακυβέρνηση της 
πολιτικής συνοχής πιο διαφανή, πιο ανοιχτή και με μεγαλύτερη τάση ολοκλήρωσης, ωστόσο 
η εφαρμογή της παραμένει ανεπαρκής.
Η μελέτη που ζητήθηκε από το τμήμα πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα 
«Διακυβέρνηση και εταιρικότητα στην περιφερειακή πολιτική» (Governance and Partnership 
in Regional Policy) έθεσε επί τάπητος τις διαφορές και τις δυσκολίες στην εφαρμογή της 
αρχής της εταιρικότητας. Στην ουσία δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο εταιρικότητας 
αλλά 27 διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της αρχής, ανάλογα με 
τα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. 
Μια επιτυχημένη εταιρική σχέση προϋποθέτει μια κάποια επένδυση στα πρώτα στάδια της 
διαδικασίας αλλά έτσι εξασφαλίζεται στη συνέχεια εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και 
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αποτελεσματικότητας.
Στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και του θεσμικού πλαισίου κάθε 
κράτους μέλους, η Επιτροπή οφείλει να αναλύσει την εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας 
στα διάφορα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. Επί τη βάσει αυτής της ανάλυσης θα 
πρέπει να εκπονηθεί ένας οδηγός, κυρίως με στόχο την προώθηση και διάδοση των ορθών 
πρακτικών. 
Επιπλέον θα πρέπει να ενισχύονται οι ικανότητες των εταίρων μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, 
προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην εταιρική σχέση.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αρχής της εταιρικότητας. Στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, στην πλειονότητα των 
περιφερειών, οι πολίτες δεν συμμετείχαν επαρκώς στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να 
αναπτυχθούν νέες μέθοδοι προς αυτή την κατεύθυνση.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προϋποθέτει ότι κάθε κλίμακα – κοινοτική, εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική – διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες και ικανότητες για την 
υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας απαιτεί μια 
κάποια αποκέντρωση της πολιτικής συνοχής. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής οφείλουν να 
συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο των επιμέρους διοικητικών και θεσμικών δομών. Η 
επιτυχία ή η αποτυχία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων δεν εξαρτάται από 
το θεσμικό σύστημα. Το ίδιο ακριβώς σύστημα μπορεί άλλοτε να έχει καλά και άλλοτε
άσχημα αποτελέσματα κατά την υλοποίηση των σχεδίων. Είναι σημαντικό να διερευνώνται 
περισσότερο οι παράγοντες αποτυχίας ή επιτυχίας, ανεξαρτήτως της θεσμικής δομής του 
εκάστοτε κράτους μέλους. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση 
της Εδαφικής Ατζέντας ή το νέο πρόγραμμα ORATE πρέπει να ενσωματώσουν και τις πτυχές 
της διακυβέρνησης.

Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση

Η εδαφική διάσταση αποκτά ολοένα και πιο κεντρική θέση στην πολιτική συνοχής. Η 
Συνθήκη της Λισσαβόνας συμπεριλαμβάνει την εδαφική συνοχή στους επίσημους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει το φθινόπωρο την Πράσινη Βίβλο της για 
την εδαφική συνοχή και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα 
της διακυβέρνησης.

Η ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης στην πολιτική συνοχής καθιστά ταυτόχρονα 
αναγκαία τη διαβούλευση όσον αφορά το κατάλληλο εδαφικό επίπεδο για τις παρεμβάσεις. 
Πρέπει επίσης να αναλυθούν νέες έννοιες όπως αυτή της ζώνης «έλξης». 

Oι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 
εδραίωση μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης, διασυνοριακής και διακρατικής, αλλά επί 
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του παρόντος δεν αξιοποιείται επαρκώς λόγω της μη προσαρμογής των νομοθεσιών των 
κρατών μελών ή και της έλλειψης ουσιαστικής πολιτικής βούλησης. 

Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα πρέπει και αυτά να προσαρμόσουν την τρέχουσα οργάνωσή 
τους προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τις αρχές της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης. 

Η τρέχουσα κατανομή των αρμοδιοτήτων στο μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το σύστημα 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σύστημα των Γενικών 
Διευθύνσεων δεν επιτρέπει τη σωστή αντιμετώπιση πολλών «εγκάρσιων» θεμάτων.

Έτσι, για παράδειγμα, τα θέματα των δημόσιων μεταφορών άπτονται της ρύπανσης, του 
κοινωνικού απεγκλωβισμού των περιφερειών, της αστικοποίησης κλπ., δηλαδή εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα πολλών και διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών και Γενικών 
Διευθύνσεων.

Επίσης, το ύψος των πόρων που διατίθενται στα διαρθρωτικά ταμεία (36% του 
προϋπολογισμού της ΕΕ) συνεπάγεται ειδική παρακολούθηση σε επίπεδο Συμβουλίου.

Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης

Για να καταστεί λειτουργική η διακυβέρνηση απαιτείται διαχείριση έργου. Η διαχείριση 
έργου βασίζεται σε μερικούς απλούς κανόνες. Πρόκειται για ένα μέσο που χρησιμοποιείται 
κυρίως στις επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπει απλώς σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα νέο 
προϊόν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης περιπλοκότητας αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει 
για την επιτυχή έκβαση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. 
Πρόκειται για ένα μέσο που προσφέρεται για τη ρύθμιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
διαφόρων εμπλεκόμενων μερών και κάνει πράξη την ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Οι νέες μέθοδοι διακυβέρνησης όπως αυτή της διαχείρισης έργου πρέπει συνεπώς να 
προωθηθούν και να διαδοθούν. Πρέπει να εγκαινιαστεί μια διαδικασία διαρκούς μάθησης με 
αποδέκτες πολλούς και διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως τους αιρετούς 
εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων.
Επίσης η δημιουργία ενός προγράμματος ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μια καλή ιδέα προς διερεύνηση για την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στον τομέα της διακυβέρνησης.
Τέλος, τα ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα 
της διακυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές.

Συμπεράσματα

Η διακυβέρνηση, και ιδίως η αρχή της εταιρικότητας, αναγνωρίζεται σήμερα ως ο κατ’ 
εξοχήν καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
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διαρθρωτικών ταμείων. Πολλές θεωρητικές έννοιες έχουν αναπτυχθεί σχετικά αλλά συχνά 
στερούνται λειτουργικότητας και πρακτικών εφαρμογών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί εξαιρετική κινητήρια δύναμη για τη 
μετεξέλιξη της διακυβέρνησης. Εφαρμόζοντας αυτές τις προτάσεις, θα μπορέσει να 
διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας προωθώντας έτσι 
τη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών.
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