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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα 
εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων (2008/2061(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) 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,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης2,

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

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

– έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική και κοινωνική
συνοχή - Αυξάνονται οι περιφέρειες, μεγαλώνει η Ευρώπη (COM(2008)0371),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την εδαφική συνοχή: Μετατροπή της 
εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα (COM(2008)0616),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Περιφέρειες για την οικονομική 
αλλαγή» (COM(2006)0675),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τομέα «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική
στον τομέα της συνοχής» σχετικά με τις ορθές πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής 
πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους 
τομείς της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά όχι μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως τη 
σημασία της για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την ανάπτυξη των 268 συνολικά περιφερειών της,

                                               
1 ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 248.
2 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν σε
μεγάλο βαθμό όμοιες προκλήσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της επίσπευσης 
των οικονομικών αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με αυτήν, του ανοίγματος των 
εμπορικών σχέσεων, των συνεπειών της τεχνολογικής επανάστασης, της ανάπτυξης της 
βασισμένης στη γνώση οικονομίας, της δημογραφικής αλλαγής και της αύξησης της 
μετανάστευσης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να αναπτύξει όλο της το δυναμικό
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, επειδή οι ενδεχόμενοι φορείς υλοποίησης των 
έργων αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως:

- σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια
- πάρα πολλούς και δυσνόητους κανόνες
- αδιαφανείς διατάξεις συγχρηματοδότησης
- περιορισμένες δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κυρίων των έργων και
- ελάχιστα διαμορφωμένες δυνατότητες διαπεριφερειακού συντονισμού,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις παρατηρούμενες αρνητικές καταστάσεις στον
τομέα της πολιτικής συνοχής οφείλονται στα υφιστάμενα εμπόδια,

Εξάλειψη εμποδίων
1. καλεί την Επιτροπή, για την εξάλειψη των εμποδίων που αναφέρθηκαν,

- να ορίσει μακροπρόθεσμα κριτήρια αξιολόγησης έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν
με διαρθρωτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- να μην αξιολογεί καινοτόμα έργα βάσει των κριτηρίων που ισχύουν για άλλου είδους
έργα, αλλά να επεξεργαστεί ειδικά –δηλαδή προσαρμοσμένα στα καινοτόμα έργα-
κριτήρια αξιολόγησης, που επιτρέπουν κατά βάσιν μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων,

- να μειώσει τη διάρκεια του μέγιστου χρόνου διατήρησης των αρχείων των έργων με
σκοπό τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από δέκα χρόνια που είναι σήμερα
στα τρία χρόνια,

- να μην χορηγεί κατ’ αποκοπήν ποσά για τεχνικά εργαλεία μόνο στα έργα του ΕΚΤ, 
αλλά και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ·

2. επιπροσθέτως, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη
προσέγγιση διαπεριφερειακής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ("best practices"),
προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι παράγοντες του τομέα της πολιτικής 
συνοχής τις εμπειρίες άλλων·

Γενικά και θεματικά κριτήρια για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών
3. εκτιμά την προσέγγιση που καθιερώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες 

για την οικονομική αλλαγή», αφενός, να επισημανθούν και να παρουσιαστούν στην κοινή
γνώμη οι βέλτιστες πρακτικές που φέρουν την ετήσια διάκριση REGIO STARS και,
αφετέρου, να δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τις βέλτιστες πρακτικές·

4. επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις αντικειμενικές βάσεις που χρησιμοποιεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών·

5. λαμβανομένων υπόψη των πολλών χρήσεων του όρου «βέλτιστες πρακτικές» και των
όρων «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας» που χρησιμοποιούνται πολλές φορές
παράλληλα με αυτόν, καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφή κατάλογο κριτηρίων για την
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πολιτική συνοχής βάσει των οποίων μπορούν να διακριθούν οι «βέλτιστες πρακτικές» από 
αυτές που χρησιμοποιούνται για άλλα έργα·

6. συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τα εξής σημεία για την επισήμανση των
βέλτιστων πρακτικών: 

- την ποιότητα του έργου
- τη διασφάλιση της αρχής της εταιρικής σχέσης
- την αειφορία του μέτρου
- τον σεβασμό της ισότητας ευκαιριών
- τον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου
- την αποτελεσματική χρήση των πόρων
- τη διάρκεια μέχρι την έναρξη της υλοποίησης του έργου
- την υλοποίηση του έργου έγκαιρα και σύμφωνα με το σχέδιο
- τη σημαντική ώθηση που δίδεται στην περιφέρεια ή στην ΕΕ ως σύνολο
- τη δυνατότητα μεταβίβασης του έργου, δηλαδή τη δυνατότητα υλοποίησής του και σε

άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
7. συνιστά να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες για τον χαρακτηρισμό των βέλτιστων 

πρακτικών, βάσει της ανάλυσης πολλών έργων από πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τους τομείς της πολιτικής συνοχής που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των επιμέρους περιφερειών όσο και της ΕΕ συνολικά και
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία ως προς την εφαρμογή·

8. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία»:
- ποιοτικά σημαντική επένδυση στην επιστήμη και την έρευνα
- σύνδεση οικονομίας και επιστήμης
- σύνδεση μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών
- περαιτέρω ανάπτυξη ή/και ανάπτυξη νέων μελλοντοστραφών τεχνολογιών·

9. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «προστασία του περιβάλλοντος, προστασία 
του κλίματος και αειφόρος ενεργειακή πολιτική»:

- μέτρα προστασίας των περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, ανάλογα με την
εκάστοτε περιοχή (ευαισθησία)

- προστασία και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πρώτων υλών που παρουσιάζουν 
έλλειψη

- υπεύθυνη χρήση των πρώτων υλών
- σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
- σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
- αύξηση της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2
- μέθοδοι ή/και διαδικασίες για την προσεκτική χρήση των πόρων που παρουσιάζουν

έλλειψη ή κινδυνεύουν·

10. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «δημιουργία σημαντικών θέσεων 
εργασίας»:
- βελτίωση των συνθηκών εργασίας
- δημιουργία μελλοντοστραφών θέσεων εργασίας
- αύξηση της παραγωγικότητας
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- αύξηση της ανταγωνιστικότητας
- δημιουργία θέσεων εργασίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο
- χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας·

11. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «δια βίου μάθηση»:

- ποιοτική βελτίωση των προϋποθέσεων της εκπαίδευσης και ποσοτική αύξηση της
προσφοράς ιδίως όσον αφορά τις ευκαιρίες των ιδιαίτερα μειονεκτουσών ομάδων του
πληθυσμού ή των ομάδων πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο

- στενή σύνδεση της παιδείας με την κατάρτιση
- προγράμματα στον τομέα της παιδείας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις από ποιοτική

και ποσοτική άποψη 
- καθιέρωση και χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών
- δημιουργία και διατήρηση της προθυμίας για κατάρτιση
- αύξηση της συμμετοχής στην επιμόρφωση·

12. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη»: 

- μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιών, των πεζών και της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων

- αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης
και βελτίωση της κοινωνικής ζωής

- ανάπτυξη εγκαταλειμμένων αστικών εκτάσεων
- βελτίωση της ποιότητας της διαμονής στις πόλεις·

13. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «δημογραφική εξέλιξη»:

- πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξαρτήτως τοποθεσίας
- μέτρα για την απόκτηση περισσότερο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
- μέτρα για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων εργαζομένων·

14. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «διασυνοριακή συνεργασία»:

- ποιοτική και ποσοτική αύξηση των διασυνοριακών επαφών
- δημιουργία μόνιμων δικτύων και μακροχρόνιων συνεργασιών
- εναρμόνιση διαφορετικών συστημάτων και διαδικασιών
- συμπερίληψη νέων εταίρων
- επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας
- διαρκής διασυνοριακή μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων
- κοινή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των περιφερειών εταίρων
- σύνδεση μεταξύ υποδομών των περιφερειών εταίρων·

15. συνιστά τους εξής παράγοντες για τον τομέα «συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα»:

- ποιοτική βελτίωση της εκτέλεσης των έργων
- επίσπευση της εκτέλεσης των έργων

16. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί, βάσει των παραγόντων αυτών και
ενόψει της μελλοντικής χρησιμοποίησης των όρων «βέλτιστες πρακτικές», «ορθές
πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας», μια σαφή και διαφανή κατάταξη ή διαβάθμιση για 
την αξιολόγηση των έργων βάσει των όρων αυτών.

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
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17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
μέσω ενός δικτύου των περιφερειών που θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

18. συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει, στο πλαίσιο της σημερινής διοίκησης, ειδική
υπηρεσία εντός της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, που θα οργανώσει σε
συνεργασία με το δίκτυο των περιφερειών την αξιολόγηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, και θα είναι στη διάθεση τόσο της πλευράς της προσφοράς όσο 
και της πλευράς της ζήτησης ως μόνιμος συνομιλητής με στόχο τη μακροπρόθεσμη, 
συνεχή, υπεύθυνη και επιτυχημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της
πολιτικής για τη συνοχή·

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

Η περιφερειακή και η διαρθρωτική πολιτική ανήκουν στους σημαντικότερους τομείς της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά όχι μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως τη 
σημασία τους για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και την ανάπτυξη των 268 συνολικά περιφερειών. Σε πολλά σημεία οι περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιες. Για 
παράδειγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και την επίσπευση των
οικονομικών αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με αυτήν, το άνοιγμα των εμπορικών 
σχέσεων, τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης, την ανάπτυξη της βασισμένης στη 
γνώση οικονομίας, τη δημογραφική αλλαγή και την αύξηση της μετανάστευσης.

Εμπόδια ως προς την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων
Μολονότι στόχος της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ είναι να στηρίξει τις περιφέρειες στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι ενδεχόμενοι φορείς υλοποίησης έργων αντιμετωπίζουν
μεγάλα εμπόδια σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια, υπερβολικά 
πολλούς και δυσνόητους κανόνες, που μπορεί να ισχύουν μόνο βραχυπρόθεσμα ή 
μεσοπρόθεσμα, ή αδιαφανείς διατάξεις συγχρηματοδότησης.

Έτσι, στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας, σήμερα οι υπεύθυνοι των έργων υποχρεούνται να 
διατηρούν τα αρχεία των έργων για διάστημα δέκα ετών μετά από την ολοκλήρωσή τους,
προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ενδεχόμενων ελέγχων από την Επιτροπή. Αυτό
αποτελεί υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση ιδίως για τα μικρά έργα. Για να 
ελαχιστοποιηθεί αυτή η επιβάρυνση και να περιοριστεί η γραφειοκρατία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προτείνει μείωση αυτού του διαστήματος στα τρία χρόνια.

Παράλληλα με αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι φορείς των έργων αντιμετωπίζουν μια εν 
μέρει σημαντική έλλειψη όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό που έχει μεγάλη σημασία για 
την υλοποίηση των έργων. Ενώ για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
χορηγείται κατ’ αποκοπήν ενίσχυση για τεχνικά εργαλεία, αυτό δεν είναι δυνατό για έργα που 
λαμβάνουν πόρους από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει 
έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγεί τέτοια κατ’ αποκοπήν ποσά για τεχνικά 
εργαλεία και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Επιπροσθέτως, για τα έργα υπάρχει το πρόβλημα ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Εξαιτίας της ανασφάλειας 
που προξενεί αυτό στους υπεύθυνους των έργων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει μακροπρόθεσμα κριτήρια αξιολόγησης και να κρίνει τα έργα βάσει των 
κριτηρίων που ίσχυαν στο διάστημα της εκτέλεσής τους. Ωστόσο, τα κριτήρια αξιολόγησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν επανειλημμένα πρόβλημα και για τα καινοτόμα έργα. 
Η αιτία είναι ότι για τα καινοτόμα έργα εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης με τα 
κριτήρια των άλλων έργων. Αυτό δεν ταιριάζει στα καινοτόμα έργα, όπου υπάρχει φυσικά ο
κίνδυνος να γίνουν λάθη ή ακόμα και ο κίνδυνος αποτυχίας είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 
ό,τι σε άλλου είδους έργα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά, κυρίως έχοντας υπόψη και 
τον στόχο της Λισαβόνας να καταστεί η ΕΕ ο πιο καινοτόμος οικονομικός χώρος του 
πλανήτη, να επιτρέπεται μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων για τα εν λόγω έργα, γιατί 
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διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σταματούν εν τη γενέσει οι καινοτόμες προσεγγίσεις, 
πράγμα που θα ήταν αρνητικό για τον στόχο της Λισαβόνας και τη σημασία της κοινοτικής 
πολιτικής για τη συνοχή.
Άλλο ένα εμπόδιο για την αποτελεσματική χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 
συνιστούν οι περιορισμένες σημερινές δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
κυρίων των έργων και οι ελάχιστα διαμορφωμένες δυνατότητες διαπεριφερειακού
συντονισμού. Αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, που είναι ακόμα σημαντικό για τους 
υπευθύνους των έργων, αλλά και για τις περιφέρειες, αυτό θα έχει, ακόμα και
βραχυπρόθεσμα, έμμεσες θετικές συνέπειες για την υπέρβαση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων, την κατανόηση των υφιστάμενων κανόνων ή των αδιαφανών ρυθμίσεων της 
συγχρηματοδότησης.

Βέλτιστες πρακτικές – μια προσέγγιση για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων
Ένας τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και οι παρατηρούμενες περιπτώσεις
κακοδιαχείρισης όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή,
που συχνά σχετίζονται με τα υφιστάμενα εμπόδια, είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης
προσέγγισης διαπεριφερειακής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (best practices), 
προκειμένου οι παράγοντες στις περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες 
άλλων. Αυτός είναι ο στόχος της παρούσας έκθεσης. Ωστόσο, σε συνάρτηση με αυτό τίθενται 
τόσο θέματα ουσίας όσο και θέματα οργάνωσης. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η 
διευκρίνιση του τι είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Βέβαια, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά 
και σε πολλούς τομείς –εν μέρει και παράλληλα με όρους όπως «ορθές πρακτικές» και
«ιστορίες επιτυχίας»- αλλά δεν υπάρχει ένας σαφής και μονοσήμαντος ορισμός του. Έτσι, για 
παράδειγμα η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επισημαίνει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» τις 
βέλτιστες πρακτικές που φέρουν την ετήσια διάκριση REGIO STARS και γνωστοποιούνται 
στην κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου. Όμως, σήμερα η επιλογή γίνεται 
σε αδιαφανές πλαίσιο με αντικειμενικές βάσεις που δεν έχουν οριστεί επακριβώς.
Γενικά και θεματικά κριτήρια για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών
Στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων μπορούν να θεσπιστούν για τον τομέα της
πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συνιστά για τον σκοπό αυτόν τα εξής:

- ποιότητα του έργου 
- διασφάλιση της αρχής της εταιρικής σχέσης 
- αειφορία του μέτρου
- σεβασμός της ισότητας ευκαιριών
- καινοτόμος χαρακτήρας του έργου 
- αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
- διάρκεια μέχρι την έναρξη της υλοποίησης του έργου 
- υλοποίηση του έργου έγκαιρα και σύμφωνα με το σχέδιο
- σημαντική ώθηση που δίδεται στην περιφέρεια ή στην ΕΕ ως σύνολο
- δυνατότητα μεταβίβασης του έργου, δηλαδή δυνατότητα υλοποίησής του και σε άλλες 

περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για τους τομείς της πολιτικής συνοχής που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιμέρους
περιφέρειες, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ, και χαρακτηρίζονται
από μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή, πρέπει οι γενικοί παράγοντες να 
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συμπληρωθούν με τη χρησιμοποίηση ειδικών παραγόντων για τον προσδιορισμό των 
βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για οκτώ τομείς:

 έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία
- ποιοτικά σημαντική επένδυση στην επιστήμη και την έρευνα
- σύνδεση οικονομίας και επιστήμης
- σύνδεση μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών
- περαιτέρω ανάπτυξη ή/και ανάπτυξη νέων μελλοντοστραφών τεχνολογιών

 προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του κλίματος και αειφόρος ενεργειακή 
πολιτική

- μέτρα προστασίας των περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανάλογα με την
εκάστοτε περιοχή (ευαισθησία)

- προστασία και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πρώτων υλών που παρουσιάζουν 
έλλειψη

- υπεύθυνη χρήση των πρώτων υλών 
- σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
- σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
- αύξηση της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2
- μέθοδοι ή/και διαδικασίες για την προσεκτική χρήση των πόρων που παρουσιάζουν

έλλειψη ή κινδυνεύουν

 δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας
- βελτίωση των συνθηκών εργασίας
- δημιουργία μελλοντοστραφών θέσεων εργασίας
- αύξηση της παραγωγικότητας
- αύξηση της ανταγωνιστικότητας
- δημιουργία θέσεων εργασίας ανεξάρτητων από τον τόπο
- χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας

 δια βίου μάθηση
- ποιοτική βελτίωση των προϋποθέσεων της εκπαίδευσης και ποσοτική αύξηση της

προσφοράς ιδίως όσον αφορά τις ευκαιρίες των ιδιαίτερα μειονεκτουσών ομάδων του
πληθυσμού ή των ομάδων πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο

- στενή σύνδεση της παιδείας με την κατάρτιση
- προγράμματα στον τομέα της παιδείας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις από ποιοτική

και ποσοτική άποψη 
- καθιέρωση και χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών
- δημιουργία και διατήρηση της προθυμίας για κατάρτιση
- αύξηση της συμμετοχής στην επιμόρφωση

 ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
- μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιών, των πεζών και της

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
- αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης

και βελτίωση της κοινωνικής ζωής
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- ανάπτυξη εγκαταλειμμένων αστικών εκτάσεων
- βελτίωση της ποιότητας της διαμονής στις πόλεις

 δημογραφική εξέλιξη 
- εφαρμογή μέτρων για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξαρτήτως τοποθεσίας (π.χ. με τη 

δημιουργία πλατφορμών τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, του, e-learning, ...) 

- μέτρα για τη δημιουργία/ απόκτηση περισσότερο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
- μέτρα για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων εργαζομένων

 διασυνοριακή συνεργασία
- βελτίωση των διασυνοριακών επαφών (ποιοτική και ποσοτική)
- δημιουργία μόνιμων δικτύων και μακροχρόνιων συνεργασιών
- εναρμόνιση διαφορετικών συστημάτων και διαδικασιών
- συμπερίληψη νέων εταίρων
- επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας
- διαρκής διασυνοριακή μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων
- κοινή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των περιφερειών εταίρων
- σύνδεση μεταξύ υποδομών των περιφερειών εταίρων

 συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
- ποιοτική βελτίωση της εκτέλεσης των έργων
- επίσπευση της εκτέλεσης των έργων

Λαμβανομένης υπόψη της συχνής παράλληλης χρησιμοποίησης των όρων «βέλτιστες 
πρακτικές» με τους όρους «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας», το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προτείνει στην Επιτροπή να επεξεργαστεί βάσει των παραγόντων μια σαφή και 
διαφανή κατάταξη –με την έννοια της διαβάθμισης- που θα συνεισφέρει στη διάκριση μεταξύ 
αυτών των όρων. 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών υπάρχουν αρκετές δυνατότητες από άποψη
οργάνωσης. Έτσι, αφενός, θα ήταν δυνατόν οι κύριοι των έργων να δρομολογήσουν τη
δημιουργία ενός δικτύου που θα το λειτουργούν οι ίδιοι ή, αφετέρου, να ενταχθεί η 
ανταλλαγή στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που θα οργανώσει το καθήκον 
αυτό χωρίς δίκτυο.

Όσον αφορά τα καθήκοντα που συνδέονται με την ανταλλαγή, όπως π.χ. η αξιολόγηση των
βέλτιστων πρακτικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμά τη δημιουργία αντίστοιχης
υπηρεσίας -στο πλαίσιο της σημερινής διοίκησης- εντός της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα οργανώσει σε συνεργασία με 
το δίκτυο των περιφερειών την αξιολόγηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και θα είναι στη διάθεση τόσο της πλευράς της προσφοράς όσο και της πλευράς 
της ζήτησης ως μόνιμος συνομιλητής. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο
έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη, διαρκής, υπεύθυνη και επιτυχημένη
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ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Έργα για τη διαπίστωση παραγόντων βέλτιστων πρακτικών (επιλογή)

Έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Λιθουανία)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Γερμανία)
- Research of Carbon Materials (Σλοβακία)

Προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του κλίματος και αειφόρος ενεργειακή πολιτική
- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Σλοβενία) 
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (κέντρο κινητικότητας Burgenland)

(Αυστρία) 
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Σλοβακία)

Δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας
- “Brainhunt”- Competition of business plans (Εσθονία)
- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (ανακατασκευή του

Ινστιτούτου Fraunhofer για την κυτταρική θεραπεία και την ανοσοβιολογία) (Γερμανία)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Αυστρία) 

Δια βίου μάθηση
- Fachkraft für Biotechnologie (ειδικοί στη βιοτεχνολογία) – (Γερμανία)
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre –

(Εσθονία)
- People for modern office – (Σλοβακία)

Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes „Leipziger Osten“ (ανάπτυξη της

προβληματικής περιοχής της Ανατολικής Λειψίας) (Γερμανία)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Ισπανία)
- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (αισθητικές βελτιώσεις αστικού

σχεδιασμού του Hörnum) (Γερμανία)

Δημογραφική εξέλιξη
- Personalmanagement im Handwerk (διοίκηση προσωπικού βιοτεχνιών) (Γερμανία)
- TELEWORK (Εσθονία) 
- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Διασυνοριακή συνεργασία
- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual C.........ampus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)
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Συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
- “Brainhunt”- Competition of business plans (Εσθονία)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Γερμανία)
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