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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007 - 2013: τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα
(2008/2183(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα της πολιτικής της 
συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (COM(2008)0301), έχοντας 
υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1 (γενικός κανονισμός για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή2 (Στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές και 
τα προγράμματα της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2007 - 2013 – Ενημερωτικά 
δελτία ανά κράτος μέλος,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
(COM(2007)0273) («τέταρτη έκθεση για τη συνοχή»),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση 
ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2008)0803),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των 
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση 
(COM(2008)0838),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσον αφορά τους τύπους δαπανών που είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΚΤ,

                                               
1  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
2  ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σ. 11.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει ανακοίνωση βάσει των αποτελεσμάτων 
των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια 
αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράμματα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική της συνοχή, η Κοινότητα αποσκοπεί στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών και της 
υστέρησης των πλέον μειονεκτουσών περιοχών ή νησιών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο τελευταίες διευρύνσεις της ΕΕ αύξησαν σημαντικά τις 
περιφερειακές ανισότητες στην Κοινότητα, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
κατάλληλα για την προώθηση της αρμονικής, ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2006 το Συμβούλιο ενέκρινε τις 
προαναφερθείσες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή, ως ένα ενδεικτικό 
πλαίσιο για τα κράτη μέλη για την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007 - 2013,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις προτεραιότητες που ορίζονται στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή αφορούν το να καταστεί η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της περισσότερο ελκυστικές για τις επενδύσεις και την απασχόληση, 
βελτιώνοντας τη γνώση και την καινοτομία για την ανάπτυξη και δημιουργώντας 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά αυτών των προτεραιοτήτων σε επιχειρησιακά 
προγράμματα αναμένεται να καταστήσει τις περιφέρειες ικανές να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, την αειφόρο ανάπτυξη, τις διαρθρωτικές, 
δημογραφικές και κλιματικές αλλαγές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους τρόπους με τους οποίους 
τα κράτη μέλη υλοποίησαν τις προαναφερθείσες προτεραιότητες στα επιχειρησιακά τους 
προγράμματα, ανάλογα με τον στόχο περιφερειακής ανάπτυξης στον οποίο εμπίπτει κάθε 
επιμέρους περιφέρεια, στόχο «Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνταν από τον γενικό κανονισμό για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής να διαθέσουν το 60% των συνολικών δαπανών 
για τον στόχο της συνοχής και το 75% για τον στόχο της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σε προτεραιότητες που σχετίζονται με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης, σε συνδυασμό με μια ισχυρή θεσμική και διοικητική ικανότητα, είναι 
απαραίτητες για την επιτυχημένη υλοποίηση της πολιτικής συνοχής,
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή και ευέλικτη, 
ώστε να μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της ΕΕ να 
εξουδετερώσει τις επιπτώσεις της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,

1. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα κράτη μέλη για να ενσωματώσουν 
τις τρεις προτεραιότητες που ορίζουν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνοχή, οι οποίες αντιστοιχούν στους στόχους της ατζέντας της Λισαβόνας, στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα·

Μετριασμός των περιφερειακών ανισοτήτων

2. επισημαίνει την αποφασιστικότητα των κρατών μελών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες
εδαφικές ανάγκες που προκύπτουν από τη γεωγραφική τους θέση και την οικονομική και 
θεσμική τους ανάπτυξη, χαράσσοντας στρατηγικές για τη μείωση των 
ενδοπεριφερειακών και των διαπεριφερειακών ανισορροπιών· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων παραμένει ο πρωταρχικός 
στόχος της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

Πολιτική συνοχής για την υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας

3. εκτιμά τις προσπάθειες των εθνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι η μέση κατανομή των 
δαπανών για την επίτευξη της ατζέντας της Λισαβόνας συνιστά το 65% των διαθέσιμων 
κονδυλίων στις περιφέρειες σύγκλισης και το 82% στις περιφέρειες του στόχου 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, που στην πραγματικότητα είναι 
περισσότερα από αυτά που ζητήθηκαν αρχικά·

4. ενθαρρύνει τις περιφέρειες στις προσπάθειές τους να επιτύχουν τους στόχους της 
Λισαβόνας μέσω διεξοδικής και αποτελεσματικής υλοποίησης των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την υλοποίησή τους 
προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των στόχων στην πράξη και να ενημερώνει 
το Κοινοβούλιο σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται·

Αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και των διαρθρωτικών αλλαγών

5. εκτιμά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη διέθεσαν ένα σημαντικό ποσό από το σύνολο 
των κονδυλίων τους σε επενδύσεις στην Ε&Α και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη 
μιας οικονομίας των υπηρεσιών βασισμένης στη γνώση και για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, καθώς και για 
την παροχή βοήθειας στις εταιρείες και στους εργαζομένους, ώστε να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες· σημειώνει ότι, για την πλειονότητα των περιφερειών σύγκλισης της 
ΕΕ, η διασφάλιση της προσβασιμότητας παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, δεδομένου 
ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη υποδομών στον τομέα των μεταφορών·

Δημογραφικές αλλαγές και αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

6. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους να δώσουν προτεραιότητα στις 
επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, στα προγράμματά τους που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο·

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης, της αλλαγής του κλίματος και 
της ενέργειας

7. θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, και εκτιμά τις δεσμεύσεις 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, διαθέτοντας σε αυτά 
περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι τα ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών·

8. σημειώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν τους 
πόρους τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 και τα νέα κράτη μέλη στον τομέα αυτόν, και 
αναγνωρίζει την ανάγκη των νέων κρατών μελών να διαθέτουν σημαντικούς πόρους για 
την επίτευξη του μέσου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΕ, που είναι το 
ελάχιστο που απαιτείται για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης·

Ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης

9. θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι βασικά 
στοιχεία της νομιμότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων, της διαφάνειας και 
αποτελεσματικότητάς τους κατά το στάδιο του προγραμματισμού και ιδίως κατά τη 
διαδικασία υλοποίησης· επιδοκιμάζει, συνεπώς, τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα θεσμικά τους πλαίσια και παραδόσεις, 
προκειμένου να ενισχύσουν την αρχή της εταιρικής σχέσης στα προγράμματά τους για 
την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής· συνιστά ειδικότερα στα νέα κράτη μέλη που διαθέτουν 
μικρή εμπειρία στη δημιουργία αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων να ενισχύουν με 
συνέπεια την αρχή της εταιρικής σχέσης κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων

10. εκτιμά την αυξημένη επίγνωση της σημασίας που έχει η ενίσχυση των θεσμικών και 
διοικητικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών 
και για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές 
προσπάθειες, σε όλες τις περιφέρειες σύγκλισης, για την ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και την αύξηση του επαγγελματισμού των δημόσιων αρχών·

Ένταξη επιτυχημένων πολιτικών, βελτίωση της γνώσης και διάδοση ορθών πρακτικών

11. εκτιμά ιδιαίτερα την ενσωμάτωση από τα νέα κράτη μέλη των αποτελεσμάτων των 
κοινοτικών πρωτοβουλιών URBAN και EQUAL στα επιχειρησιακά προγράμματα για 
την περίοδο 2007 - 2013· εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, 
δεδομένου ότι οι πόλεις και οι κωμοπόλεις φιλοξενούν βιομηχανίες στις οποίες οφείλεται 
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η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· επιπλέον, θεωρεί ότι πρέπει 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των προγραμμάτων του στόχου «ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να επιτευχθούν 
υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης·

Συμπεράσματα

12. θεωρεί ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη αποφάσισαν 
υλοποιήσουν το πλαίσιο που παρέχουν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνοχή κατά τη χάραξη των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των 
επιχειρησιακών τους προγραμμάτων· εκτιμά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη 
κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες, σε κάθε στάδιο, ώστε να επιτύχουν τις 
προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών και 
περιορισμών τους·

13. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις διαδικασίες που έθεσαν σε εφαρμογή, ώστε να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή μιας πλήρως λειτουργικής ολοκληρωμένης προσέγγισης για
την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλες οι πτυχές κάθε επιμέρους επιχειρησιακού 
προγράμματος·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών δαπανών·

15. σημειώνει ότι η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση δημιούργησε μια νέα κατάσταση 
σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία απαιτεί επαναξιολόγηση και πιθανή προσαρμογή των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων· επιδοκιμάζει τις προαναφερθείσες προτάσεις της 
Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες της ΕΕ σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 
η πολιτική συνοχής έχει πρωταρχική σημασία για την οικονομική ανάκαμψη, σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ· κατά συνέπεια, απορρίπτει κάθε προσπάθεια 
επανεθνικοποίησης της πολιτικής·

o

o o

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Σε πολλούς τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής, οι εκθέσεις εφαρμογής περιορίζονται στη 
διεξαγωγή νομοθετικού ελέγχου της μεταφοράς της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
εθνικό δίκαιο. Αυτό συχνά πραγματοποιείται με μια διαδικασία λήψης δειγμάτων τόσο από 
τη σχετική νομοθεσία όσο και από τα κράτη μέλη που αποτελούν αντικείμενο της έκθεσης. 
Στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων, η εν λόγω προσέγγιση δεν είναι εφικτή επί του 
παρόντος, διότι η νομοθεσία που διέπει αυτόν τον τομέα είτε αφορά άμεσα εφαρμοστέους
κανονισμούς είτε εμπίπτει στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης1. Τα εκτελεστικά μέτρα που 
θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μορφή αποφάσεων της Επιτροπής δεν υποβάλλονται 
ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στο Συμβούλιο. Η κατάσταση αυτή μπορεί, ωστόσο, να αλλάξει 
με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας ή κάποιας αντίστοιχης.

Ιστορικό

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου και σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να 
επενδυθεί το μεγαλύτερο τμήμα των διαθέσιμων κονδυλίων περιφερειακής ανάπτυξης σε 
δράσεις που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υστερούν όσον αφορά την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, θεωρεί τουλάχιστον εξίσου 
σημαντικό να διασφαλισθεί ότι διατίθενται επίσης πόροι που θα βοηθήσουν όλες τις
ευρωπαϊκές περιφέρειες και ειδικότερα τις πλέον ευημερούσες στον τομέα χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργίας οικονομιών των υπηρεσιών με βάση 
την υψηλή τεχνολογία και υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, ώστε η Ένωση να επιτύχει 
τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην ατζέντα της Λισαβόνας και στην ατζέντα του 
Γκέτεμποργκ. Κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, θα ήταν αντιπαραγωγικό να περιοριστούν 
οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής στα φτωχότερα κράτη μέλη. Η πολιτική 
περιφερειακής ανάπτυξης είναι ο μοναδικός τομέας πολιτικής του οποίου τα αποτελέσματα
είναι αισθητά σε κάθε ευρωπαίο πολίτη στο άμεσο περιβάλλον και, για να είναι επιτυχημένη,
πρέπει να είναι παρούσα σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διάκριση.

Στο πλαίσιο αυτό, και κατά τη διάρκεια της πενταετίας, το Κοινοβούλιο όρισε 
στρατηγικές δράσεις που επιθυμεί να υλοποιηθούν στα κράτη μέλη. Σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 μέτρα για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές 
μεταφορές και μέτρα για την καταπολέμηση των εκπομπών CO2, τον έλεγχο της 
εξάπλωσης των πόλεων και τη διαθεσιμότητα ποιοτικής, οικονομικά προσιτής 
στέγασης και ανοικτών χώρων·

 μέτρα για τη διασφάλιση της πολυκεντρικής ανάπτυξης·
 μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ένταξη των μειονοτικών 

ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στους Ρομ·

                                               
1 Βλ. κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
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 μέτρα για τη διασφάλιση της διάδοσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών·
 μέτρα για την προσαρμογή των τοπικών οικονομιών και του περιβάλλοντος, ώστε να 

αντιμετωπισθεί η πρόκληση της αλλαγής του κλίματος·
 η συστηματική έγκριση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στον 

στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των σχεδίων·
 προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση σχεδίων, η σημασία 

των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·
 ο σημαντικός ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη και στην 

προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών πλαισίων.

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να δείξει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
κατανοήσει και ακολουθήσει τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του 2006
για τη συνοχή, κατά τη χάραξη των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των 
συνακόλουθων επιχειρησιακών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στους ιδιαίτερους 
περιορισμούς και τις απαιτήσεις τους.

Η υλοποίηση στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007 - 2013 έχει μόλις ξεκινήσει. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων τον Ιούνιο του 
2008, μόλις τώρα αρχίζουν να διαμορφώνονται τα νέα σχέδια και θα χρειαστεί τουλάχιστον 
ένα έτος προτού να είναι δυνατό να αξιολογηθεί η πραγματική πρόοδος της υλοποίησής τους.
Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση έχει, κατ’ ανάγκη, περιορισμένο πεδίο και στόχους και 
σκοπός της είναι να εντοπίσει αν και σε ποιον βαθμό ελήφθησαν υπόψη από τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες οι κοινοτικές προτεραιότητες που αναφέρονται στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή, κατά την προετοιμασία και τη χάραξη των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, που διέπουν την υλοποίηση της πολιτικής περιφερειακής 
ανάπτυξης για όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Μια πραγματική ανάλυση 
της ίδιας της διαδικασίας υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μόνο όταν τα κράτη μέλη προσκομίσουν τις εκθέσεις τους με πληροφορίες 
σχετικά με τη συμβολή των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία για την 
υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής, την εκπλήρωση της αποστολής των Ταμείων, 
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και την επίτευξη του στόχου της προώθησης της 
ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως απαιτείται από το άρθρο 29 
του γενικού κανονισμού.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 
προγραμματισμού αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το νέο σύνολο προγραμμάτων 
πολιτικής της περιφερειακής συνοχής θα αξιοποιεί τα 347 δισεκατομμύρια ευρώ1 που έχουν 
διατεθεί για την πολιτική αυτή για την επταετή περίοδο.

Βασικές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τη βασική αρχή της αλληλεγγύης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

                                               
1 Πρόκειται πλέον για το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
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πολιτικής συνοχής, πρωταρχικός στόχος παραμένει «να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών, των περιφερειών και των πολιτών, όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
προσφερόμενες ευκαιρίες, και να προαγάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας»1.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 - 2013, ο σχεδιασμός της 
στρατηγικής πολιτικής δείχνει ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
εντάχθηκαν πρόσφατα, κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να κατευθύνουν 
την πολιτική και τις επενδύσεις προς την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες σύγκλισης διέθεσαν το 65% των 
πόρων και οι χώρες και περιφέρειες του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα» το 82% 
των πόρων, (70% του συνόλου των πόρων) στις προτεραιότητες της ατζέντας της Λισαβόνας. 
Στην πραγματικότητα, αυτά τα κονδύλια είναι περισσότερα από αυτά που απαιτούσε αρχικά 
το άρθρο 9 του γενικού κανονισμού (60% των δαπανών για τον στόχο «Σύγκλιση» και 75% 
των δαπανών για τον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»). Αυτό 
αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι πολιτικές που σχετίζονται με την ατζέντα της 
Λισαβόνας έχουν τις δυνατότητες να διασφαλίσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 
καθώς και μια αξιοσημείωτη δέσμευση από την πλευρά των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 
και περιφερειών, που έχουν κατανοήσει την ανάγκη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και του δυναμισμού ως προτεραιότητα.

Η προσαρμογή των οικονομιών μας, ακόμη και του τρόπου ζωής μας, προκειμένου να 
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής του κλίματος είναι 
μια αναγκαιότητα που θα έχει επιπτώσεις στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στο άμεσο 
μέλλον. Η πρόοδος στους τομείς αυτούς απαιτεί πόρους για την έρευνα και την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα, την ενεργειακή απόδοση και ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση 
των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Ο εισηγητής σημειώνει με ικανοποίηση ότι 
περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν για την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά, ταυτόχρονα, θεωρεί ότι τα κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (9 δισεκατομμύρια) αφενός, και για τα μέτρα για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος (48 δισεκατομμύρια) αφετέρου, είναι λιγότερα από 
αυτά που απαιτούνται. Σε μια εποχή που ο πλανήτης ήδη παρουσιάζει απρόβλεπτα φαινόμενα 
και ολόκληρες περιοχές του κόσμου πλήττονται από απρόοπτες πλημμύρες και επιδεινούμενη 
ξηρασία, η πρόοδος που θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας θα καθορίσει όχι 
μόνο το μέλλον μας, αλλά και το ποια οικονομική περιφέρεια θα κυριαρχήσει στις νέες 
βιομηχανίες και στις αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες του 21ου αιώνα.

Άλλα σημαντικά θέματα, με τα οποία ασχολείται η έκθεση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
της πολιτικής συνοχής, είναι μέτρα για:

 την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης·
 την προώθηση μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας·
 την προώθηση κοινωνιών χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση της 

φτώχειας·

                                               
1 Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2008)301 τελικό.
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 την επισήμανση της αναγκαιότητας για χρηστή διακυβέρνηση και ενισχυμένες 
θεσμικές ικανότητες, όταν είναι απαραίτητο, με σκοπό την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

 την ένταξη των επιτυχημένων κοινοτικών πρωτοβουλιών·
 την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Συμπεράσματα

Η υπόθεση εργασίας του εισηγητή, δηλαδή ότι όλα τα κράτη μέλη τήρησαν τις γενικές 
προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής κατά τη χάραξη και τη διαπραγμάτευση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποδείχθηκε ότι αληθεύει. Σαφώς, όλα τα κράτη μέλη 
τήρησαν τους κοινοτικούς στόχους, τους οποίους μετέφεραν στις δικές τους προτεραιότητες, 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλει το συγκεκριμένο επίπεδο οικονομικής και 
εδαφικής ανάπτυξής τους.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζεται σε μια εποχή πρωτοφανούς οικονομικής αναστάτωσης. 
Εκατομμύρια ευρωπαίοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν δισεκατομμύρια ευρώ για 
την αναχρηματοδότηση των νομισματικών συστημάτων της Ευρώπης. Η Βρετανία, η Γαλλία, 
η Ισπανία, η Γερμανία και η Ιταλία είτε βρίσκονται ήδη σε ύφεση είτε πρόκειται να εισέλθουν
σύντομα. Παρόλο που δεν είναι πρόθεση του εισηγητή να εξετάσει τη μεγάλη οικονομική 
κρίση στην παρούσα έκθεση, θεωρεί ευπρόσδεκτες τις αναθεωρήσεις του νομοθετικού 
πλαισίου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα ισχυρό 
εργαλείο, ικανό να προωθεί τη συνεχή, ισορροπημένη αειφόρο ανάπτυξη, ακόμη και σε μια 
περίοδο απροσδόκητων οικονομικών κλονισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις 
στο Κοινοβούλιο με στόχο να εφοδιασθεί η πολιτική συνοχής με τα μέσα που θα της 
επιτρέψουν να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρώπης να 
αντιμετωπίσει αυτήν την απαράμιλλη πρόκληση και, αδιαμφισβήτητα, οι μέθοδοι, τα 
προγράμματα και οι κανόνες θα προσαρμοστούν στις ανάγκες. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
ακόμη πιο σημαντικό να εξετασθούν λεπτομερώς αυτά που έχουν σχεδιαστεί, αυτά που τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες όρισαν ότι έχουν πρωταρχική σημασία υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου προγραμματισμού και να διαπιστωθεί 
αν και με ποιον τρόπο οι δράσεις της Ένωσης αντανακλούν την πραγματικότητα.

Λόγω της δημογραφικής συγκέντρωσης της Ένωσης σε αστικά κέντρα και της βασικής θέσης 
που καταλαμβάνουν οι πόλεις και οι κωμοπόλεις στις οικονομικές επιδόσεις της Ένωσης, η 
αστική διάσταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2007 -
2013 έχει πρωταρχική σημασία για τη στρατηγική της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας 
και του Γκέτεμποργκ. Στο έγγραφο εργασίας της τής 14ης Νοεμβρίου, η Επιτροπή αναφέρει 
ότι περισσότερα από τα μισά προγράμματα του ΕΤΠΑ που εξετάστηκαν την περίοδο 
αναφοράς έχουν αστική διάσταση. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που στοχεύουν στην 
ανακαίνιση των κέντρων των πόλεων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών και καθαρών συστημάτων αστικών μεταφορών θα προστατεύσουν 
και θα βελτιώσουν το περιβάλλον και, ταυτόχρονα, θα ενισχύσουν την οικονομική 
δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όλοι έχουμε επίγνωση του 
αναπόφευκτου της μεταβιομηχανικής επανάστασης που συνοδεύεται από περιορισμούς και 
προκλήσεις, αλλά και από πλεονεκτήματα και προοπτικές. Με την αναγνώριση των θετικών 
διαστάσεων αυτών των προκλήσεων και την ενσωμάτωσή τους σε κάθε πτυχή της 
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων μας, ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός της 
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Ένωσής μας θα κυριαρχήσει.

Φυσικά, η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν το κλειδί για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών 
ικανών να αξιοποιήσουν τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που θα παράγουν ενέργεια 
χωρίς να προκαλείται ρύπανση και θα μας παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται για τη 
διατήρηση και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου και, εξαιρετικά σημαντικό, της θέσης
μας ως οικονομικής και πολιτικής παγκόσμιας δύναμης.

Οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις καταδεικνύουν την ανάγκη αποτελεσματικών 
συστημάτων ελέγχου για την προστασία, στο μέτρο του δυνατού, των δημόσιων δαπανών 
έναντι της απάτης και της αμέλειας. Δεδομένης της φήμης που έχει αποκτήσει ο 
χρηματοπιστωτικός κόσμος τις τελευταίες εβδομάδες, η διαχείριση των ευρωπαϊκών Ταμείων 
πρέπει να είναι σαφής και διαφανής. Ωστόσο, θα ήταν εσφαλμένη η επιβολή ελέγχων σε 
διαδικασίες και μεθόδους, κάτι που θα επιβραδύνει ακόμη περισσότερο ένα ήδη βραδυκίνητο 
σύστημα. Η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και επιτάχυνσης της υλοποίησης έχει 
αναγνωριστεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και το Κοινοβούλιο έχει κατακλυσθεί, επί του 
παρόντος, από νομοθετικές προτάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί 
πολλές νομοθετικές διατάξεις με σκοπό ακριβώς να απλουστεύσει και να επιταχύνει την 
υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειές μας θα στεφθούν με 
επιτυχία.
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