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▶ΚΥΡΙΌ ΑΡΘΡΌ

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα 6η Έκθεση για τη Συνοχή μας 
δίνει ένα καλό περίγραμμα του πώς εξελίσσεται η πολιτική 
συνοχής από ένα πρόγραμμα για την προώθηση της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης σε ένα εργαλείο ενίσχυσης των επενδύ-
σεων, της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
επικράτησαν από το 2008, η πολιτική βοήθησε σαφώς να 
μετριαστούν οι πιο οξείες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, 
μέσω της υποστήριξης των δημόσιων επενδύσεων και της 
τόνωσης της σύστασης νέων επιχειρήσεων. 

Η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 δημιούργησε 
περίπου 600 000 θέσεις εργασίας και υποστήριξε κοντά σε 
80 000 νέες επιχειρήσεις. Επένδυσε σε 25 800 χλμ δρόμων και 
2 700 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών. Βοήθησε 5,7 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους να βρουν απασχόληση και 8,6 εκατομμύρια να 
αποκτήσουν προσόντα. 

Αλλά η πολιτική συνοχής εξελίχθηκε επίσης σε πρωταρχικό 
πανευρωπαϊκό εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων στους 
τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και της υποστήριξης των ΜΜΕ. Είναι πλέον 
στενά ευθυγραμμισμένη με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ. 
Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνο-
χής θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση, και-
νοτομία, βιωσιμότητα, καθώς και τη μείωση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αστικό Θεματολόγιο

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό της εξελισσόμενης πολιτικής 
συνοχής μας είναι η μεταβαλλόμενη προτεραιότητα που απο-
δίδεται στα αστικά κέντρα, τα οποία έρχονται έτσι πιο κοντά 
στον πυρήνα της διαμόρφωσης πολιτικών της ΕΕ. 

Walter Deffaa
Γενικός Διευθυντής, Περιφερειακή  
Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ ζουν πλέον 
σε πόλεις και κωμοπόλεις που επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, 
από πολυάριθμες πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως οι μεταφο-
ρές, η ενέργεια και το περιβάλλον. Η Επιτροπή έχει δρομολο-
γήσει σχέδια για την ανάπτυξη ενός αστικού θεματολογίου 
που θα προωθήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και μεγαλύτερη συνέπεια. Στόχος 
είναι να ενισχυθεί η εικόνα των πόλεων στο πλαίσιο του δια-
λόγου για πολιτικές και να βελτιωθεί ο συντονισμός.

Σύμφωνα εταιρικής σχέσης

Μέχρι σήμερα (09/09), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετή-
σει 16 από τα 28 σύμφωνα εταιρικής σχέσης, ενώ τα προτει-
νόμενα σύμφωνα από τα άλλα Κράτη Μέλη βρίσκονται σε 
στάδιο ανάλυσης.

Τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης καταγράφουν τη στρατηγική 
για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων στις χώρες αυτές. Συνοδεύονται από τα 
προτεινόμενα επιχειρησιακά προγράμματα που σκιαγραφούν 
τα επενδυτικά σχέδια χωρών και περιφερειών για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020.

Open Days 

Με φόντο τις προσπάθειες της Ευρώπης να επιτύχει την οικο-
νομική ανάκαμψη μέσω της πολιτικής συνοχής και της ανά-
πτυξης συμφώνων εταιρικής σχέσης από τα Κράτη Μέλη, οι 
OPEN DAYS 2014 θα αποτελέσουν ένα βήμα ζωντανού δια-
λόγου και συζήτησης πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Παράλληλα με τις κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις, θα διορ-
γανωθούν περισσότερες από 100 συνεδρίες εργασίας που θα 
περιλαμβάνουν «εργαστήρια» για την ανταλλαγή καλών πρα-
κτικών και την εκπαίδευση επαγγελματιών, καθώς και «συζη-
τήσεις» όπου ομάδες εμπειρογνωμόνων θα επικεντρώνονται 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
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▶ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Καθώς το Panorama γιορτάζει την 50η του έκδοση, 
συζητούμε με τον Johannes Hahn, Έπίτροπο Περιφερει-
ακής Πολιτικής, σχετικά με τα επιτεύγματα και τη μετα-
μόρφωση της πολιτικής συνοχής κατά τη θητεία του.

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα πρό-
σφατα είναι η αλλαγή που πετύχαμε στην εικόνα και την υπό-
σταση της πολιτικής συνοχής, λέει ο Επίτροπος Περιφερειακής 
Πολιτικής, Johannes Hahn. «Τα πρώτα χρόνια, η πολιτική συνο-
χής επικεντρωνόταν στις πιο φτωχές περιφέρειες και τη μεί-
ωση των ανισοτήτων. Δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτό το ρόλο 
αλλά πλέον έχει μεταμορφωθεί ριζικά σε μια επενδυτική στρα-
τηγική που καλύπτει όλη την ΕΕ. Σήμερα, αποτελεί ένα ισχυρό 
εργαλείο, διαμορφωμένο εκ νέου για την επίτευξη οικονομικής 
ανάπτυξης και μετασχηματισμού σε περιφερειακό επίπεδο. Και, 
πιο σημαντικά, για την υποστήριξη της αλλαγής σε κάθε περι-
φέρεια, υποαναπτυγμένη ή προηγμένη – αναλόγως.»

Πίσω από αυτήν τη στρατηγική βρίσκεται μια νέα προσέγγιση 
και φιλοσοφία που στοχεύει στην υποστήριξη και επίτευξη 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας 
μέσω των περιφερειών και των πόλεων, εξηγεί.

Ο Επίτροπος επισημαίνει τις νέες κοινές λέξεις που συνδέο-
νται στενά με την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής, όπως 
προσανατολισμός στα αποτελέσματα, απόδοση, στόχοι, σκο-
ποί, παραδοτέα, κλπ. «Δεν πρόκειται για απλή φρασεολογία 
αλλά αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λει-
τουργεί σήμερα η πολιτική συνοχής. Από τη στιγμή που πλέον 
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ – περίπου 350 δισεκατομμύρια EUR – οι πόροι της 
πρέπει να διοχετευθούν κατάλληλα και να αξιοποιηθούν με 
σωφροσύνη.» 

Αλλάζοντας τη νοοτροπία

Ένας πρωταρχικός στόχος της νέας προσέγγισης στην πολι-
τική συνοχής είναι να γίνει πιο έξυπνη και πιο επικεντρωμένη, 
σημειώνει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει ως 
η κύρια επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγι-
κής «Ευρώπη 2020».

«Κυρίως, αλλάξαμε τη “νοοτροπία” που περιέβαλε την πολι-
τική συνοχής», τονίζει ο Επίτροπος. «Η αυστηρή διαδικασία 
που εισαγάγαμε με τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επι-
χειρησιακά προγράμματα υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να 

▶  ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΙΌ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΌΧΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

  Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

« Πλέον, η πολιτική συνοχής έχει 
μεταμορφωθεί πλήρως σε μια 
επενδυτική στρατηγική που 
καλύπτει όλη την ΕΕ. Σήμερα, 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, 
διαμορφωμένο εκ νέου για την 
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης 
και μετασχηματισμού  
σε περιφερειακό επίπεδο.»

   JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Το χρηματοοικονομικό εργαλείο για  
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Πολλά διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την αποτυχία 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλώνει. «Αν και οι στόχοι 
της στρατηγικής 2020 ήταν καλοί, το σχέδιο για αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις δεν περιελάβανε ένα χρηματοοικονομικό 
εργαλείο για την υλοποίησή τους. Αυτό αποτέλεσε τεράστια 
αδυναμία. Χωρίς νομική δέσμευση και ουσιαστικό προϋπο-
λογισμό, είχαν εναποτεθεί υπερβολικά πολλά στην πολιτική 
βούληση που, εν τέλει, δεν υπήρξε.» 

Τα προβλήματα ωστόσο που στόχευε η στρατηγική της 
Λισαβόνας – χαμηλή παραγωγικότητα, λιμνάζουσα οικονο-
μική ανάπτυξη στην ΕΕ – δεν εξαφανίστηκαν, τονίζει ο Hahn. 
Και η οικονομική κρίση του 2008 αποκάλυψε βαθιά ελαττώ-
ματα σε μια οικονομία που βρισκόταν ήδη υπό την πίεση της 
παγκοσμιοποίησης, της συρρίκνωσης των πόρων και της 
δημογραφικής γήρανσης. 

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το προσχέδιο για 
τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη: η στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη μείωση της φτώχειας μέσω έξυπνων επεν-
δύσεων στην ενεργειακή απόδοση, την έρευνα και την και-
νοτομία, καθώς και τις σύγχρονες και βιώσιμες μεθόδους 
παραγωγής. 

«Μία από τις “καινοτομίες” αναθεωρημένης πολιτικής συνο-
χής είναι η ευθυγράμμισή της με τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και η επικέντρωσή της σε περι-
ορισμένο αριθμό συμφωνημένων στρατηγικών στόχων, έτσι 
ώστε να διαμορφωθεί η κρίσιμη μάζα επενδύσεων στην επι-
λεγμένη περιοχή,» εξηγεί.

«Με στοχευμένες περιφερειακές επενδύσεις προς υποστήριξη 
των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της οικονομίας μειωμένης 
χρήσης άνθρακα, αποτελούμε στοιχείο-κλειδί του σχεδίου 
υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. 
Για παράδειγμα, ένα από τα καλύτερα μηνύματα που μπορώ να 
μεταδώσω καθώς ολοκληρώνω τη θητεία μου είναι ότι γνω-
ρίζουμε ήδη πως θα δαπανηθούν περισσότερα από 38 δις EUR 
στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Τα Κράτη Μέλη έχουν λάβει το μήνυμα – μάλιστα, έκαναν ένα 
βήμα πιο πέρα από όσο τους ζητήθηκε. Αυτό θα βοηθήσει την 
ΕΕ τόσο να πετύχει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, όσο 
και να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια.»

Έξυπνη εξειδίκευση

Η αναμορφωμένη πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-
2020 υποστηρίζεται από την πεποίθηση ότι κάθε περιφέρεια 
μπορεί να επιτύχει το μέγιστο αντίκτυπο εάν η ίδια καθορίσει 
πρώτα τα κύρια πλεονεκτήματά της. Αυτό είναι το σκεπτικό 
πίσω από τη στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης». 

Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση του 
περιφερειακού οικονομικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψει 

καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό, πραγματιστικό και υλοποι-
ήσιμο “επιχειρηματικό σχέδιο” ή μια στρατηγική οικονομικής 
ανάπτυξης που είναι κατάλληλη για την οικονομία και τις περι-
φέρειές τους.»

«Το σχέδιο αυτό πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τους 
στόχους προτεραιότητας που περιγράφονται στη στρατηγική 
“Ευρώπη 2020”. Αυτό πρέπει να συμφωνηθεί με εμάς στις 
Βρυξέλλες.»

Οι εποχές του χρήματος δίχως όρους – ενισχύσεων και «λευ-
κών επιταγών» – για τα περιφερειακά έργα έχουν παρέλθει, 
εξηγεί. Πρέπει να δικαιολογείται το κάθε ευρώ που δαπανά-
ται. Απαιτείται να υπάρχει σχέδιο εκ των προτέρων και να 
αιτιολογείται κατάλληλα η υλοποίησή του, όπως σε κάθε 
είδους επαγγελματική επένδυση.

Διαχείριση της αλλαγής

«Κατά περίεργο τρόπο, η οικονομική κρίση διευκόλυνε στην 
εισαγωγή αυτής της νέας νοοτροπίας στην πολιτική συνοχής», 
εξηγεί. 

«Λόγω των χρηματοοικονομικών περιορισμών, οι αρχές σε όλα 
τα επίπεδα στα Κράτη Μέλη έπρεπε να δώσουν μεγάλο βάρος 
στους προϋπολογισμούς τους και να προβληματιστούν σχετικά 
με τις προτεραιότητές τους. Οι περισσότερες συνειδητοποίησαν 
ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν όπως παλιά.» 

«Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση και η πειθαρχία που απαι-
τείται πλέον στην πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο της οποίας τα 
Κράτη Μέλη πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τους στόχους και τις 
προτεραιότητές τους και να αποφασίσουν πού είναι καλύτερο 
να επενδυθούν οι πόροι.» 

Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι

Η νέα προσέγγιση ήταν κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη 
των συμφώνων εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020.

Οι ΣΕΣ είναι ζωτικής σημασίας έγγραφα για την καθοδήγηση 
των στρατηγικών επενδύσεων από Κράτη Μέλη και περιφέ-
ρειες κατά τα επόμενα επτά έτη και θέτουν σαφείς στόχους για 
επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις βασικές προτεραιό-
τητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

«Η νέα προσέγγιση θα μας βοηθήσει να δούμε αποτελέ-
σματα προσδιορίσιμα ποσοτικώς και θα μας επιτρέψει να αξι-
ολογούμε συνεχώς εάν οι συγκεκριμένες δημόσιες επενδύσεις 
επιτυγχάνουν τον μέγιστο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την τόνωση 
της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη 
την Ευρώπη,» λέει ο Επίτροπος.

«Πώς μπορούμε να επενδύσουμε στην έρευνα, για παρά-
δειγμα, όταν δεν υπάρχει στρατηγική για την έρευνα; Είναι 
σαν να προσπαθείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο δίχως τιμόνι.» 
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στις περιφέρειες να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στους 
δικούς τους τομείς τεχνογνωσίας ή συγκριτικού πλεονεκτή-
ματος, και να μεγιστοποιήσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό. 

«Για να υποστηριχθεί η έξυπνη εξειδίκευση, αξιοποιούμε 
εργαλεία, θεσμούς και εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουμε 
τις περιφέρειες στην ανεύρεση δικών τους βιομηχανικών και 
τεχνολογικών θυλάκων στην παγκόσμια αγορά.»

«Αυτή η στρατηγική αποτελεί πλέον στοιχείο-κλειδί στις προ-
σπάθειες της Ευρώπης να βοηθήσει τις περιφέρειές της να βγουν 
από την ύφεση,» δηλώνει.

Δημόσιες επενδύσεις

Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μαζί με τη συγχρη-
ματοδότηση που παρέχουν τα Κράτη Μέλη, αντιστοιχεί σήμερα 
σε πολύ σημαντικό κομμάτι των δημόσιων επενδύσεων στην 
Ευρώπη. Σε Κράτη Μέλη όπως Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, 
Λιθουανία, Εσθονία, Μάλτα, Λετονία και Πολωνία, κάλυψε πάνω 
από το μισό του συνόλου των δημόσιων επενδύσεων μεταξύ 
2010 και 2012. 

Αν και η οικονομική κρίση αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για 
όλες τις οικονομίες, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έπαιξε σπου-
δαίο ρόλο στον μετριασμό μερικών εκ των χειρότερων συνε-
πειών της και βοήθησε πολλές χώρες και τις περιφέρειές τους 
να ξεπεράσουν τη δύσκολη περίοδο, σημειώνει ο Επίτροπος.

Στην περίπτωση της Ελλάδος, για παράδειγμα, η πολιτική συνο-
χής υποστήριξε επίσης τις προσπάθειες της χώρας για διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική 
την περίοδο 2014-2020 όταν και η Ελλάδα θα λάβει 15,5 δις 
EUR στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. 

«Πιστεύω είναι επιτακτικό τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν 
ορθά και να κατευθυνθούν πρωτίστως στην πραγματική οικο-
νομία,» τονίζει ο Hahn.

«Οι περιφέρειες κρατούν το κλειδί της ανάκαμψης στην 
Ελλάδα. Να γιατί αποφάσισα να επισκεφτώ και τις 13 και, όντας 
εκεί, επιβεβαιώθηκε η πίστη μου στο δυναμικό των ελληνικών 
περιφερειών. Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης για την Ελλάδα 
για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει ένα πρόγραμμα για 
κάθε μία από τις 13 περιφέρειες.» 

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές

Η ανάπτυξη μακρο-περιφερειακών στρατηγικών συνιστά διεύ-
ρυνση της έμφασης της περιφερειακής πολιτικής, προκειμένου 
να συμπεριλάβει Κράτη Μέλη και μη Κράτη Μέλη για την επί-
λυση κοινών περιφερειακών προκλήσεων.

«Η καινοτομία της μακροπεριφερειακής μεθόδου έγκειται στον 
τρόπο με τον οποίο φέρνει τις χώρες κοντά προκειμένου να 
συνεργαστούν σε κοινά ζητήματα μέσω της θέσης στόχων, της 
ευθυγράμμισης της χρηματοδότησης και της συνεργασίας για 

την επίτευξη των στόχων τους. Οι μακρο-περιφερειακές στρα-
τηγικές προσφέρουν πιο έντονη επικέντρωση στον τρόπο 
κατανομής των υφιστάμενων κονδυλίων, διασφαλίζοντας τη 
“συλλογική σκέψη” μεταξύ διαφορετικών τομέων.»

«Έχοντας πλέον θέση σε εφαρμογή στρατηγικές για τη Βαλτική 
Θάλασσα, την περιοχή του Δούναβη, καθώς και την περιοχή 
Αδριατικής και Ιονίου, και έχοντας άλλες σε στάδιο σχεδιασμού, 
αποδεικνύουμε ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπο-
ρούν να παράσχουν ένα πλαίσιο προσδιορισμού συνεκτικών 
και ουσιαστικών λύσεων για τις περιφέρειές μας.»

Ο Επίτροπος τονίζει, ωστόσο, ότι εναπόκειται στα Κράτη Μέλη 
να καθορίσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εν λόγω 
περιοχής. Συνιστά ευθύνη τους να παράσχουν υλικοτεχνικούς 
πόρους, να καταθέσουν προτάσεις και να συνεχίσουν στον ίδιο 
δρόμο με τις αποφάσεις τους. 

Η Επιτροπή θα βρίσκεται πάντα εκεί για να υποστηρίξει την 
ομάδα των χωρών ή των περιφερειών, αλλά δεν πρόκειται να 
διευθύνει την όλη προσπάθεια. Εναπόκειται στους τοπικούς 
πολιτικούς ηγέτες να καθοδηγήσουν τη στρατηγική. 

Πρόγραμμα PEACE στη Βόρειο Ιρλανδία 

Το άνοιγμα της Γέφυρας Peace στον ποταμό Foyle στο Derry-
Londonderry το 2011 συμβολίζει έντονα την πρόοδο που έχει 
επιτελεστεί στην κατεύθυνση της ειρήνης και της συμφιλίω-
σης στη Βόρειο Ιρλανδία. 

Με την ευκαιρία, δόθηκε στον Επίτροπο Hahn ένα μοντέλο της 
γέφυρας, το οποίο κοσμεί περήφανα το γραφείο του στις 
Βρυξέλλες.

Πράγματι, τεράστια είναι η συμβολή της ΕΕ στην ενίσχυση της 
πορείας προς τη συμφιλίωση και την επίτευξη μιας ειρηνικής 
και σταθερής κοινωνίας στη Βόρειο Ιρλανδία. Έχουν επενδυ-
θεί περίπου 1,3 δισεκατομμύρια EUR από κονδύλια της ΕΕ, από 
κοινού με εθνική χρηματοδότηση, σε περισσότερα από 20 000 
έργα μέσα σε 18 και πλέον χρόνια. 

Όντας εντυπωσιασμένος από την πρόοδο της ειρηνευτικής 
διαδικασίας, ο Hahn εγκαινίασε ένα συνέδριο το 2013 που 
προσέφερε μια διεθνή πλατφόρμα για να διαχυθούν οι εμπει-
ρίες από το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ και να παρακινηθεί ένας 
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διάλογος για το κατά πόσον αυτές οι εμπειρίες μπορούν να 
προσαρμοστούν σε άλλες συναφείς καταστάσεις στην Ευρώπη 
και αλλού. Η εκδήλωση βοήθησε συγκεκριμένα να ενισχυθεί 
η τεχνογνωσία της Βορείου Ιρλανδίας στην οικοδόμηση της 
ειρήνης ενώπιον διεθνούς ακροατηρίου. Οι μαρτυρίες των ομι-
λητών στην εκδήλωση κατέδειξαν την αξία της υποστήριξης 
που παρέχει η ΕΕ. 

«Με μεγάλη χαρά άκουσα δύο πρώην αντιπάλους να μιλούν 
για τη φιλία στο συνέδριό “Φέρνοντας κοντά διηρημένες κοι-
νότητες” που διοργανώσαμε,» λέει ο Hahn. 

«Πλέον οι δυο τους είναι ο Πρωθυπουργός και ο Αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός της Βορείου Ιρλανδίας. Αναγνωρίζουν πλήρως 
τη σημασία της υποστήριξης που τους προσφέρει η Ευρώπη 
και την εποικοδομητική της προσέγγιση στην αναστύλωση της 
κοινότητας και την προώθηση μακροπρόθεσμης ειρήνης.»

Στο συνέδριο συμμετείχαν, σημειώνει ο Επίτροπος, πολλοί 
εκπρόσωποι από άλλες ταραγμένες περιοχές της Ευρώπης 
και έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στα αντληθέντα διδάγματα, τα 
έργα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία και πώς οι πληγές γιατρεύ-
ονται αργά και οι κοινωνίες έρχονται κοντά η μία στην άλλη. 

Υποστήριξη σε περιοχές 
πληγείσες από καταστροφές

Βοήθεια προς τις περιφέρειες της Ευρώπης σημαίνει επίσης 
και υποστήριξης σε περιόδους κρίσης. Για μια δεκαετία, η ΕΕ 
αποτελούσε βασική πηγή υποστήριξης σε περιπτώσεις φυσι-
κών καταστροφών που συνέβαιναν σε όλη την ευρωπαϊκή 
ήπειρο, από πλημμύρες έως σεισμούς και δασικές πυρκαγιές. 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ 
που βοηθά την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται 
αφού περάσει η ίδια η καταστροφή. Αντλήθηκαν περισσότερα 
από 3,6 δισεκατομμύρια EUR από το Ταμείο Αλληλεγγύης 
της ΕΕ προκειμένου να βοηθηθούν εκατομμύρια άνθρωποι 
στα 23 Κράτη Μέλη, επιπλέον των περίπου 6,5 δισεκατομ-
μυρίων EUR που διατέθηκαν για την πρόληψη καταστροφών.

Το Ταμείο, για παράδειγμα, είχε ενεργή συμμετοχή την επο-
μένη του σεισμού στο Abruzzo, Ιταλία, ο οποίος κατέστρεψε 
υποδομές, δημόσια κτίρια, σπίτια και επιχειρήσεις στην 
περιοχή.

Το Ταμείο ενεπλάκη πρόσφατα στην παροχή υποστήριξης 
στις περιοχές των Βαλκανίων που επλήγησαν από πλημμύ-
ρες. Μετά την καταστροφή, μέρος το κόστους ανοικοδόμησης 
τμημάτων της Σερβίας προέρχεται από χρήματα του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ. 

«Αν και η Σερβία είναι απλά μια υποψήφια για μέλος της 
ΕΕ, η χώρα αντιμετωπίζεται ήδη ως Πλήρες Μέλος», λέει 
ο Hahn. Υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Hahn, πραγματοποι-
ήθηκε επίσης και η αναμόρφωση του ταμείου. Οι μεταρρυθ-
μίσεις αυτές, κατόπιν συμφωνίας των Κρατών Μελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο και 
καθιστούν το Ταμείο πολύ πιο εύκολο, γρήγορο και ικανό να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός Κράτους Μέλους ή περιφέ-
ρειας που επλήγη από καταστροφή. 

Προκλήσεις για το μέλλον

«Πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ ζουν πλέον σε 
πόλεις και κωμοπόλεις και είναι σημαντικό σήμερα να απο-
δοθεί στα αστικά κέντρα ένας πιο κεντρικός ρόλος στην επε-
ξεργασία της πολιτικής συνοχής τα επόμενα χρόνια», λέει 
ο Επίτροπος. «Ξεκινούμε να αναπτύσσουμε ένα αστικό θεμα-
τολόγιο για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.»

Ένα νέο πεδίο για περαιτέρω επεξεργασία είναι αυτό της 
υγειονομικής φροντίδας, της χρηματοδότησης της υγείας και 
των συντάξεων που, τονίζει ο Επίτροπος, θα αποτελέσουν 
σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον. 

«Λόγω της δημογραφικής γήρανσης, η πίεση στους κρατι-
κούς προϋπολογισμούς θα αυξηθεί. Αποτελεί ένα πεδίο όπου 
οι στρατηγικές επενδύσεις μέσω της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ θα μπορούσε να είναι πολύτιμες,» προτείνει. 

«Οι νέες τεχνολογίες και η εκτεταμένη διάδοση της τηλεϊα-
τρικής και της εξωνοσοκομειακής αγωγής μπορούν να μει-
ώσουν το βάρος στις ιατρικές υποδομές.» 

«Τέτοιες προσεγγίσεις, με την υποστήριξη της χρηματοδό-
τησης της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στη μείωση του αυξανόμενου χρηματοοικονομικού βάρους 
της υγειονομικής περίθαλψης,» λέει. 

Η περιφερειακή χρηματοδότηση επέφερε με τα χρόνια μεγάλα 
οφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δημιούργησε εκατομμύρια 
νέες θέσεις εργασίας, άνοιξε προς τα έξω ολόκληρες περιφέ-
ρειες μέσω της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομι-
κών γραμμών και λιμένων και επένδυσε σε νέες, μικρές εταιρίες. 
Η νέα μεταρρύθμιση ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μια πηγή 
επιδοτήσεων – ήταν ένα επενδυτικό εργαλείο για την υλοποί-
ηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αλλά σαφώς, η πολιτική 
θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τις ανάγκες των καιρών. 

▶  ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ό Επίτροπος Hahn διασχίζει τη νέα γέφυρα Vidin-Calafat πάνω από  
τον ποταμό Δούναβη. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή του Δούναβη 
(EUSDR) συνδυάζει περιφερειακές, ερευνητικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές μεταφο-
ρών, καθώς και πολιτικές ασφαλείας, τουρισμού και ανάπτυξης, προκειμένου να κάνει 
την περιοχή του Δούναβη έναν καλύτερο τόπο για να ζει και να εργάζεται κανείς.

▶  ΔΕΞΙΑ: Ό Johannes Hahn κατά την επίσκεψή του στον κατεστραμμένο από  
τις πλημμύρες δήμο του Obrenovac, Σερβία.
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Η τελευταία ανάλυση της Έπιτρο-
πής σχετικά με την απόδοση της 
πολιτικής συνοχής που δημοσι-
εύθηκε στην 6η Έκθεση για τη 
Συνοχή δείχνει ότι η πολιτική 
σαφώς μετρίασε τις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης, μέσω 
της υποστήριξης των δημόσιων επενδύσεων και της 
τόνωσης της σύστασης νέων επιχειρήσεων. Η πολιτική 
συνοχής εξελίχθηκε επίσης στο πρωταρχικό πανευ-
ρωπαϊκό εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων στους 
τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας και της υποστήριξης των ΜΜΈ. 

 
Η χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω της πολιτικής συνο-
χής επικεντρωνόταν ιστορικά σε λιγότερο αναπτυγμένες περι-
φέρειες, αλλά πλέον απομακρύνεται από τις επενδύσεις σε 
βαριές υποδομές και δίνει βάρος στη στήριξη των επιχειρή-
σεων και της καινοτομίας, την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη. Η γεωγραφική κάλυψη απλοποιήθηκε καθώς όλες οι 
περιφέρειες είναι επιλέξιμες για κάποιο μέτρο στήριξης.

Επιπλέον της μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ 
των περιφερειών της ΕΕ, η πολιτική ευθυγραμμίστηκε ακόμα 
πιο στενά με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ. Στη νέα προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με ιδιαίτερη 
έμφαση σε καινοτομία, απασχόληση, βιωσιμότητα, καθώς και 
τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο

Η έκθεση κυκλοφορεί με την έναρξη μιας νέας επταετούς 
προγραμματικής περιόδου για την πολιτική συνοχής, ενώ 
η κατάσταση στην ΕΕ είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με 
την εκκίνηση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 
το 2007. 

Τότε, η ΕΕ απολάμβανε ακόμα μια παρατεταμένη περίοδο 
οικονομικής ανάπτυξης. Τα επίπεδα εισοδήματος ανέβαιναν, 
όπως και τα ποσοστά απασχόλησης και δημοσίων επενδύ-
σεων, ενώ η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μειώ-
νονταν και οι περιφερειακές ανισότητες συρρικνώνονταν. 
Από το 2008 η οικονομική κρίση έχει αναστρέψει σε μεγάλο 
βαθμό την καλή δουλειά που έχει γίνει, οδηγώντας το δημό-
σιο χρέος και την ανεργία στα ύψη και μειώνοντας το ατο-
μικό εισόδημα πολλών ανθρώπων. Ταυτόχρονα, η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός διευρύνθηκαν πιο πολύ.
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Ιστορικό επιδόσεων 2007-2013

Εντούτοις, η πολιτική συνοχής στην περίοδο 2007-2013 συνέ-
βαλε ουσιαστικά στην επίτευξη ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η πολι-
τική συνοχής δημιούργησε περίπου 600 000 θέσεις εργασίας 
και υποστήριξε κοντά σε 80 000 νέες επιχειρήσεις. Επένδυσε σε 
25 800 χλμ δρόμων και 2 700 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών. 
Βοήθησε 5,7 εκατομμύρια ανθρώπους να βρουν απασχόληση 
και 8,6 εκατομμύρια να αποκτήσουν προσόντα. 

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής αύξησαν το 
ΑΕγχΠ κατά 2,1 % ετησίως στη Λετονία κατά μ.ο., 1,8 % ετησίως 
στη Λιθουανία και 1,7 % ετησίως στην Πολωνία. Υπολογίζεται 
επίσης ότι αύξησαν το ποσοστό απασχόλησης κατά 1 % ετησίως 
στην Πολωνία, 0,6 % στην Ουγγαρία και 0,4 % στη Σλοβακία και 
τη Λιθουανία. 

Είχαν πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στο αναπτυξιακό δυνα-
μικό αυτών των οικονομιών. Στη Λιθουανία και την Πολωνία, το 
ΑΕγχΠ για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι άνω του 4 % μεγαλύ-
τερο από όσο θα ήταν δίχως τις εν λόγω επενδύσεις και στη 
Λετονία 5 % πιο υψηλό.

Υποστήριξη των δημοσίων επενδύσεων

Η πολιτική συνοχής απορρόφησε τους κραδασμούς από τη 
δραματική μείωση των δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη. 
Υπήρξε σημαντική για την υποστήριξη των δημοσίων επεν-
δύσεων σε ζωτικούς τομείς, όπως Ε&Α, υποστήριξη για τις 
ΜΜΕ, βιώσιμη ενέργεια, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και 
κοινωνική ένταξη. 

Στα περισσότερα Κράτη Μέλη, οι κρατικοί προϋπολογισμοί 
παρουσίαζαν σημαντικό έλλειμμα κατά την περίοδο της κρί-
σης και τα επίπεδα του δημοσίου χρέους ανέβηκαν δραμα-
τικά, και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν κατά πολύ το 
100 % του ΑΕγχΠ. Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών 
οδήγησε σε εκτεταμένες περικοπές στους προϋπολογισμούς 
(δημοσιονομική εξυγίανση) και πολλές κυβερνήσεις μείωσαν 
αισθητά τις δημόσιες επενδύσεις. 

Κατά μέσο όρο, οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ μειώθηκαν 
κατά 20 % σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2008 και 2013, και 
στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία πάνω από 60 %. 
Στις χώρες της ΕΕ των 12 (1), όπου η χρηματοδότηση της πολι-
τικής συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, έπεσαν κατά 32 %. 
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▶ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΓΧΠ (PPS),  
2011

ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΓΧΠ)  
ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΜΑΔ) ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ.
Δείκτης EΕ-28 = 100

▶ ΠΌΣΌΣΤΌ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (20-64),  
2013

 

% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ 20-64

Σημείωση: ΕΕ-28 = 68,3
Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 75 %.
Πηγή: EurostatΠηγή: Eurostat
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(1)   Οι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και 2007.

▶ΑΡΘΡΌ
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Και δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις 
στην ΕΕ είναι υπεύθυνες για σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου 
των δημοσίων επενδύσεων, ο αντίκτυπος πάνω τους υπήρξε 
ουσιαστικός. 

Αυτές οι περικοπές οδήγησαν σε αυξημένη εξάρτηση από 
την πολιτική συνοχής για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης. Μεταξύ 2010 και 
2012, η χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής ισοδυ-
ναμούσε με το 21 % των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ 
συνολικά. Στις χώρες συνοχής συνολικά αντιστοιχούσε στο 
57 % και ξεπερνούσε το 75 % στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη 
Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Χωρίς τη χρηματοδότηση αυτή, 
οι δημόσιες επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένα Κράτη 
Μέλη θα είχαν μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Υποστήριξη για θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις

Υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρηματοδό-
τηση της πολιτικής συνοχής παρήγαγε απτά αποτελέσματα σε 
πολλούς σημαντικούς τομείς. Υποστηρίχθηκαν περισσότερα 
από 60 000 έργα Ε&Α έως τα τέλη του 2012 και περισσότε-
ρες από 21 500 συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευ-
νητικών κέντρων. 

Μεταξύ 2007 και 2012, η πολιτική βοήθησε σχεδόν 68 εκα-
τομμύρια άτομα να συμμετάσχουν σε προγράμματα της αγο-
ράς εργασίας, μεταξύ των οποίων 35 εκατομμύρια ήταν 
γυναίκες, 21 εκατομμύρια νέοι, 22 εκατομμύρια άνεργοι και 
περίπου 27 εκατομμύρια άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης (υποχρεωτική εκπαίδευση ή και λιγότερο). Η πολιτική βοή-
θησε 5,7 εκατομμύρια ανθρώπους να βρουν απασχόληση και 
σχεδόν 8,6 εκατομμύρια να αποκτήσουν προσόντα.

Επιπρόσθετα, τα κονδύλια εξασφάλισαν σε περισσότερα από 
5 εκατομμύρια άτομα πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, σε 
3,3 εκατομμύρια βελτιωμένο εφοδιασμό με πόσιμο νερό και σε 
5,5 εκατομμύρια κεντρική αποχέτευση και σύνδεση με μονά-
δες επεξεργασίας λυμάτων. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα 
αναμένονται επίσης από τα προγράμματα της περιόδου 2007-
2013 κατά τους υπόλοιπους μήνες μέχρι τα τέλη του 2015.

Αυξανόμενες ανισότητες

Παρά αυτόν το θετικό αντίκτυπο και τις τάσεις, εκτεταμένες 
παραμένουν οι πολλών ειδών ανισότητες μεταξύ περιφερειών. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι περιφερειακές ανισότητες στην 
απασχόληση και τα ποσοστά ανεργίας διευρύνθηκαν και οι δια-
φορές στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σταμάτησαν να μικραίνουν. 

▶ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 2013

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΟ) 
ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΘΕΤΙΚΟ)

▶ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΌΝ ΑΕΡΑ  
(ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ – PM10), 2011

Πηγή: ANTICORRP, με βάση δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας  
και μία περιφερειακή έρευνα για την ποιότητα της διακυβέρνησης,  
Charron, N. και συν. (2014)
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των ορίων της πόλης. Πηγή: ΕΟΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Αυτές οι εξελίξεις σημαίνουν ότι οι στόχοι για την απασχόληση 
και τη φτώχεια στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
έχουν πλέον απομακρυνθεί σημαντικά σε σχέση με τις προβλέ-
ψεις και ότι θα απαιτηθεί ουσιαστική προσπάθεια τα επόμενα 
χρόνια για να επιτευχθούν με φόντο τους σημαντικούς περιο-
ρισμούς στους προϋπολογισμούς.

Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης

Τα πρώτα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητά 
στην οικοδομή και την μεταποίηση, όπου η απασχόληση συρ-
ρικνώθηκε αισθητά ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της φού-
σκας της αγοράς ακινήτων σε μερικά Κράτη Μέλη και στη 
μεταποίηση λόγω της μείωσης στην παγκόσμια ζήτηση. 

Πιο πρόσφατα, με τη διεύρυνση των διεθνών αγορών και την 
αύξηση των εξαγωγών, η μεταποίηση δέχθηκε μια κάποια 
τόνωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλά από τα Κράτη 
Μέλη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όπου η μεταποί-
ηση προσφέρει μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας και της 
προστιθέμενης αξίας.

Ο εδαφικός αντίκτυπος της κρίσης υπήρξε ποικίλος. Στα περισ-
σότερα μέρη της ΕΕ, οι μητροπολιτικές περιφέρειες έδειξαν πιο 
εκτεθειμένες σε οξεία σκαμπανεβάσματα, ενώ οι αγροτικές 
περιφέρειες αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικές. 

Στην ΕΕ των 15 (2), οι μητροπολιτικές περιφέρειες δευτέρου 
επιπέδου κατέγραψαν μέτριες επιδόσεις, ενώ στην ΕΕ των 
13 (3) ξεπέρασαν τις άλλες περιφέρειες. Οι αγροτικές περιφέ-
ρειες στην ΕΕ των 15 παρουσίασαν μικρότερη συρρίκνωση 
του ΑΕγχΠ σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες μεταξύ 2008 
και 2011 λόγω μεγαλύτερης ενίσχυσης της παραγωγικότητας. 
Επίσης, στην ΕΕ των 13, η μεγαλύτερη ενίσχυση της παραγω-
γικότητας κατέδειξε και μείωση του αναπτυξιακού χάσματος 
από τις άλλες περιφέρειες.

Υποστήριξη των επενδύσεων στην Ε&Α

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ε&Α δεν μειώθηκε ως προς το 
ΑΕγχΠ και μάλιστα παρουσίασε ελαφριά αύξηση τα τελευταία 
1-2 χρόνια, όχι όμως επαρκώς για να φτάσει τον στόχο του 
3 % που έχει τεθεί μέχρι το 2020. Εντούτοις, η καινοτομία 
παραμένει έντονα επικεντρωμένη σε χωρικούς όρους και δεν 
δείχνει σημάδια επέκτασης σε περιφέρειες που υστερούν. 

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υποδομές μεταφορών μείω-
σαν τις ελλείψεις σε αντίστοιχα δίκτυα σε πολλές αγροτικές 
περιοχές και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Η πρόσβαση 
στο Ίντερνετ με χρήση τεχνολογίας νέας γενιάς, ωστόσο, δημι-
ουργεί νέες προκλήσεις για τις αγροτικές περιοχές όπου 
η τεχνολογία αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

«  Η Έκθεση δείχνει σαφώς ότι η πολιτική 
συνοχής έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 
ευέλικτο εργαλείο για τη στόχευση των δια-
φορετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
οι Ευρωπαίοι. Αποτελεί πλέον τον επενδυτικό 
βραχίονα της Ευρώπης: με δυνατότητες 
απόκρισης στην κρίση, αλλά με στρατηγική 
διάσταση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και  
τις απολύτως απαραίτητες θέσεις εργασίας. 
Πράγματι, οι ημέρες των τεράστιων επιδο-
τήσεων για δρόμους και γέφυρες ανήκουν 
στο παρελθόν καθώς πολλά Κράτη Μέλη 
κλείνουν το χάσμα των υποδομών τους. 
Επενδύσεις επικεντρωμένες στην καινοτομία 
και την πράσινη ανάπτυξη θα δημιουργήσουν 
καλής ποιότητας, μόνιμες θέσεις εργασίας  
και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
των περιφερειών μας.»

JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(2)   Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πριν το 2004.
(3) Η ΕΕ των 12 συν την Κροατία. 

▶ To Έκτο Φόρουμ για τη Συνοχή πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο, 
με θέμα «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης 
και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ».

▶ΑΡΘΡΌ
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Η οικονομική κρίση οδήγησε σε μεγάλη μείωση του εμπορίου 
και των άμεσων ξένων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ, οι οποίες 
είναι σημαντικές πηγές ανάπτυξης για τα λιγότερο αναπτυγ-
μένα Κράτη Μέλη. Ευτυχώς, οι εξαγωγές της ΕΕ των 13 προς 
άλλες χώρες της ΕΕ είδαν αξιοσημείωτη ανάκαμψη και πλέον 
καλύπτουν μεγαλύτερο τμήμα του ΑΕγχΠ σε σχέση με πριν 
από την κρίση, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις δείχνουν επί-
σης να συνέρχονται.

Η κρίση εξαφάνισε τα μισά κέρδη στο πεδίο της απασχόλησης 
που επιτεύχθηκαν από το 2000 μέχρι και το ξέσπασμα της 
ύφεσης, ιδίως στα Κράτη Μέλη του νότου. Ως αποτέλεσμα, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες και τις περιφέρειες μετάβασης, 
τα ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται περίπου 10 % κάτω από 
τον εθνικό στόχο σε σύγκριση με το μόλις 3 % χαμηλότερο 
στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Η αύξηση της ανεργίας 
υπήρξε επίσης μεγαλύτερη στις περιφέρειες αυτές, φτάνοντας 
κατά μ.ο. το 5 % μεταξύ 2008 και 2013 σε σχέση με το 3 % σε 
πιο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Ο υψηλότερος κίνδυνος από τη φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός αποτελούν άλλη μια κληρονομιά της οικονομι-
κής κρίσης. Μεταξύ 2009 και 2012, ο αριθμός των ατόμων 
που διέτρεχαν τον κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού αυξήθηκε 
κατά 9 εκατομμύρια, με την αύξηση αυτή να είναι ιδιαίτερα 
έντονη σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Ιρλανδία. Ο κίνδυνος 
φτώχειας τείνει να είναι πολύ μικρότερος σε πόλεις σε σχέση 
με την υπόλοιπη χώρα σε λιγότερο αναπτυγμένα Κράτη Μέλη, 
ενώ σε πόλεις των πιο αναπτυγμένων Κρατών Μελών συμ-
βαίνει το αντίθετο. 

Η κρίση είχε μεικτά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Η μείωση 
της οικονομικής δραστηριότητας και του εισοδήματος διευ-
κόλυνε τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
αν και η ενεργειακή απόδοση δεν αυξήθηκε σε τόσο μεγάλο 
βαθμό έτσι ώστε αυτή η μείωση να μπορεί να ανατραπεί 
εύκολα όταν η ζήτηση ανέβει εκ νέου. Ως αποτέλεσμα, θα 
χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις για την επίτευξη των 
στόχων του 2020.

Αστικός αντίκτυπος

Αν και οι πόλεις αναγνωρίζονται ως οι μηχανές της καινοτο-
μίας και της ανάπτυξης, υπέφεραν περισσότερο κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης σε σχέση με άλλες περιφέρειες στο επίπεδο 
της απώλειας θέσεων εργασίας. Οι κάτοικοι των πόλεων αντι-
μετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλά Κράτη Μέλη. 

Η αστική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει πολ-
λές αντιθέσεις. Από την άλλη πλευρά, η κακή ποιότητα του 
αέρα σε πολλές πόλεις επιδεινώνεται από την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και οι πόλεις καθίστανται πιο ευάλωτες σε καύ-
σωνες, λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας», καθώς 

και σε πλημμύρες λόγω της εγγύτητάς τους, σε πολλές περι-
πτώσεις, με ποτάμια και τη θάλασσα.

Από την άλλη πλευρά, οι πόλεις προσφέρουν μεγάλα πλεο-
νεκτήματα σε ότι αφορά την οικολογική απόδοση αφού η ιδι-
αίτερη εγγύτητα διαφορετικών σημείων μειώνει την ανάγκη 
κάλυψης μεγάλων αποστάσεων. Επίσης, στις πόλεις προσφέ-
ρονται καλύτερες δημόσιες μεταφορές, παρέχοντας έτσι έναν 
πιο ενεργειακό αποδοτικό τρόπο μετακίνησης και έτσι οι 
άνθρωποι που ζουν στις πόλεις χρησιμοποιούν κατά μ.ο. λιγό-
τερη ενέργεια για να θερμάνουν τα σπίτια τους. 

Διακυβέρνηση

Ενώ οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά πετυχαίνουν καλή βαθ-
μολογία σε έρευνες για τη διακυβέρνηση και την ευκολία στο 
επιχειρείν, υπάρχουν ακόμα υπερβολικά πολλά Κράτη Μέλη 
όπου το επίπεδο των δημόσιων αρχών κρίνεται ως χαμηλό 
και σημαντικός αριθμός ανθρώπων αναφέρουν ότι «λαδώ-
νουν». Μια νέα έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η ευκολία στο 
επιχειρείν και η ποιότητα των θεσμών ποικίλουν σε πολλές 
περιπτώσεις και εντός των χωρών, το οποίο σημαίνει ότι θα 
χρειαστούν περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις προκει-
μένου η κατάσταση στις περιφέρειες που υστερούν να φτά-
σει στο απαιτούμενο επίπεδο. Η έρευνα κατέδειξε ακόμα ότι 
τα προβλήματα διακυβέρνησης μπορούν να λειτουργήσουν 
ως τροχοπέδη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και 
να περιορίσουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων της πολιτι-
κής συνοχής.

Επικέντρωση της στρατηγικής  
«Ευρώπη 2020»

Η προηγούμενη Έκθεση για τη Συνοχή που δημοσιεύθηκε το 
2010 έδινε έμφαση στην ανάγκη οι επενδύσεις να ευθυγραμ-
μίζονται περισσότερο με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με 
πιο αυστηρές προϋποθέσεις και πιο ιχνηλατήσιμα αποτελέ-
σματα. Σήμερα, η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 με την έντονα στρατηγική της προσέγ-
γιση έχει αξιοποιήσει αυτές τις συστάσεις. Οι νέοι κανόνες και 
προϋποθέσεις για χρηματοδότηση θα διασφαλίσουν ότι εφαρ-
μόζεται το σωστό κανονιστικό και μακροοικονομικό πλαίσιο, 
έτσι ώστε η πολιτική να έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η 6η Έκθεση δείχνει ότι ενώ η πρόσφατη οικονομική κρίση 
οδήγησε στη διεύρυνση των περιφερειακών αναπτυξιακών 
ανισοτήτων, τα στοιχεία και οι προβλέψεις σε εθνικό επίπεδο 
καταδεικνύουν αντιστροφή αυτής της τάσης, εν μέρει χάρη 
στις πιο στοχευμένες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής. 

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report
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Τι είναι τα ανοικτά δεδομένα; Οι δημόσιες αρχές σε όλο 
τον κόσμο παράγουν και συλλέγουν τεράστιους όγκους 
δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 
κρατικά στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για τον προ-
ϋπολογισμό, κοινοβουλευτικά αρχεία, γεωγραφικά δεδο-
μένα, νόμοι και δεδομένα για μια πλειάδα πολιτικών. 
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί δημόσιοι φορείς ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» των δεδομένων που διατη-
ρούν με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας, καθώς και τη δημιουργία νέων ειδών οικο-
νομικής δραστηριότητας.

Πολιτική συνοχής της ΕΕ  
και ανοικτά δεδομένα

Οι διατάξεις περί πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη χρη-
ματοδοτική περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνουν την απαίτηση 
οι διαχειριστικές αρχές να δημοσιεύουν λεπτομέρειες των 
δικαιούχων χρηματοδότησης από την ΕΕ σε ανοικτές και προ-
σβάσιμες μορφές (1).

Επιπρόσθετα, η ενισχυμένη επικέντρωση στα αποτελέσματα στο 
πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής της ΕΕ και το 
πλαίσιο επιδόσεων για τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα βασί-
ζονται σε μεγάλο βαθμό στη συλλογή και δημοσίευση δεδομέ-
νων για την πρόοδο προς τους συμφωνημένους στόχους.

Η νέα πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων  
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

Τον Ιούλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πλατ-
φόρμα ανοικτών δεδομένων που προσφέρει ένα νέο παράθυρο 
στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής.

Η πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες για τα αποτελέσματα 
που έχει πετύχει κάθε Κράτος Μέλος, με βάση τις αναφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές. Σε αυτή 
φαίνεται ο τρόπος κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ κρα-
τών, οι κατηγορίες περιφερειών, τα διαφορετικά ταμεία και 
η ανάλυση ανά θεματικό στόχο. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 
μια σειρά διαδραστικών χαρτών με δεδομένα κοινωνικο- 
οικονομικής φύσης και τις επιμέρους προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, με βάση τα στοιχεία από 
την Έκτη Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της Επιτροπής (δείτε άρθρο στη σελίδα 8).

Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ έχει στόχο να παράσχει μια διαδραστική εμπειρία και να 
προωθήσει τη δέσμευση. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνή-
σουν τα δεδομένα με χρήση μιας πλειάδας χαρτών και πινάκων, 
να δημιουργήσουν τις δικές τους απεικονίσεις, να κάνουν λήψη 
συνόλων δεδομένων σε διαφορετικές μορφές, να σχολιάσουν 
και να συζητήσουν για τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην 

▶ ΑΝΌΙΚΤΑ  
ΔΕΔΌΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙΚΗ  
ΣΥΝΌΧΗΣ 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

(1)  Άρθρο 115(2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,  
κανονισμός κοινών διατάξεων.
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πλατφόρμα, και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Μπορούν επί-
σης να κάνουν κοινή χρήση συνόλων δεδομένων μέσω κοινω-
νικών μέσων, καθώς και να ενσωματώσουν γραφήματα και 
πίνακες στα ιστολόγια ή τις ιστοσελίδες τους. Η πλατφόρμα 
προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα εγγραφής για ενη-
μερώσεις μόλις ανεβαίνουν νέα δεδομένα.

Τι ακολουθεί;

Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της πολιτικής συνοχής έχει 
σκοπό να προωθήσει το διάλογο για την απόδοση των επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων. 

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Έκτου 
Φόρουμ για τη Συνοχή που πραγματοποιήθηκε στις 8-9 
Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, το οποίο αποτέλεσε μια σημαντική 
ευκαιρία για φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους παράγοντες 
να συζητήσουν πώς η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής 
μπορεί να βελτιώσει τις οικονομικές προοπτικές και την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη. Η έκδοση των OPEN DAYS 
για το 2014, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων, 
θα είναι έντονα επικεντρωμένη σε περιφερειακές στατιστικές, 
συμπεριλαμβάνοντας και ένα ειδικό εργαστήριο πάνω στην 
πολιτική συνοχής και τα ανοικτά δεδομένα. Το εργαστήριο θα 
εξετάσει ακόμα πώς οι περιφέρειες και οι πόλεις χρησιμοποιούν 

ανοικτά δεδομένα για να βελτιώσουν την παροχή τοπικών υπη-
ρεσιών, και να προωθούν τη δέσμευση των πολιτών στη δια-
δικασία διαμόρφωσης πολιτικής.

Νέα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που υπέβαλαν τα 
Κράτη Μέλη στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης του 2013 θα είναι 
διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων της πολι-
τικής συνοχής το φθινόπωρο 2014. Η Επιτροπή θα χρησιμοποι-
ήσει επίσης την πλατφόρμα για να διαθέσει δεδομένα σχετικά 
με την προγραμματική διαδικασία της περιόδου 2014-2020 
(χρηματοδοτικές ενισχύσεις, στόχοι και δείκτες, κλπ.) όπως και 
όταν εγκριθούν τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Μείνετε συντονισμένοι εδώ και χρησιμοποιήστε τα διαδρα-
στικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας για να μοιραστείτε, σχο-
λιάσετε και υποβάλετε τις απόψεις σας!

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

« Η μεταρρύθμιση… θα μας 
επιτρέψει να συγκεντρώ-
σουμε αποτελέσματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα 
μας προσφέρει τις απαραί-
τητες πληροφορίες για  
να εξηγήσουμε με απλό  
και πειστικό τρόπο πώς  
η πολιτική καταφέρνει  
να κάνει τη διαφορά.»

JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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▶ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ  
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ  
ΣΤΌ ΕΛΛΗΝΙΚΌ  
ΣΥΜΦΩΝΌ  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  
ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

▶ Αποκατάσταση του θαλάσσιου μετώπου στη Θεσσαλονίκη, 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. 

Η Έλλάδα ήταν η τρίτη χώρα στη 
σειρά, μετά τη Δανία και τη Γερ-
μανία, της οποίας το σύμφωνο 
εταιρικής σχέσης (ΣΈΣ)-ΈΔΈΤ 
πήρε την έγκριση της Έπιτρο-
πής στις 23 Μαΐου 2014. Το 
Panorama μίλησε με τον Γιώργο 
Γιαννούση, Γενικό Γραμμα-
τέα Δημοσίων Έπενδύσεων και 
ΈΔΈΤ από τον Άύγουστο 2012, 
με έδρα το Ύπουργείο Άνάπτυ-

ξης και Άνταγωνιστικότητας στην Άθήνα. Οι διαδικασίες 
για την προετοιμασία και υποβολή του προσχεδίου ΣΈΣ 
συντονίστηκαν από τον κο Γιαννούση υπό τις κατευθύν-
σεις του πρώην Ύπουργού Άνάπτυξης, κου Χατζηδάκη.

▶ Πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα η προετοιμασία του ΣΕΣ; 
Πώς οργανώθηκε η διαδικασία προετοιμασίας και ποια 
ήταν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του συστήματος; 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και ιδίως 
η Γενική γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-
ΕΣΠΑ) ως αρμόδια αρχή για το συντονισμό της προετοιμασίας 
του νέου ΣΕΣ, ξεκίνησαν και συντόνισαν τη διαδικασία δια-
βούλευσης μαζί με τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς 
λήψης αποφάσεων επί πολιτικών, και άλλους εταίρους και 
παράγοντες στα δικά τους εδαφικά και θεματικά πεδία.

Το Υπουργείο απέστειλε Εγκυκλίους (Απρίλιος 2012, Μάρτιος 
2013) προκειμένου να συντονίσει τη διαδικασία διαβούλευ-
σης και την κατάρτιση του ΣΕΣ. Οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι 

σχετικοί παράγοντες, σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό 
επίπεδο, εργάστηκαν και αποφάσισαν τις κύριες στρατηγικές 
προτάσεις για την ανάπτυξη της χώρας μας κατά τη διάρκεια 
της νέας προγραμματικής περιόδου. Ταυτόχρονα, διοργανώ-
θηκε ένα συνέδριο εθνικής ανάπτυξης, 13 περιφερειακά συνέ-
δρια και εργαστήρια για την ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας 
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) σε κάθε περι-
φέρεια. Άλλα συναφή Υπουργεία διοργάνωσαν επίσης τα δικά 
τους συνέδρια ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης και αποδοτικής περιόδου δια-
βούλευσης, τα βασικά ζητήματα που ελήφθησαν υπόψη είχαν 
να κάνουν με τον καθορισμό των αναπτυξιακών αναγκών σε 
τομεακό / περιφερειακό επίπεδο, την ανάλυση των θεματικών 
προτεραιοτήτων, τις εδαφικές προκλήσεις και την εφαρμογή 
οριζόντιων αρχών. Παράλληλα με την όλη διαδικασία διαβού-
λευσης, ανατέθηκε η σύνταξη αναφορών από εμπειρογνώ-
μονες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν όπου χρειάστηκε.

▶ Σε ποιο βαθμό είναι το Ελληνικό ΣΕΣ το αποτέλεσμα 
της εταιρικής σχέσης μεταξύ των κύριων 
εμπλεκόμενων παραγόντων (υπουργεία, περιφέρειες, 
πόλεις, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί, ΜΚΌ, κλπ.);

Πέραν της συμμετοχής των υπουργείων, περιφερειών και δήμων, 
υπάρχει μακρύς κατάλογος νομικών προσώπων, φορέων και επι-
χειρήσεων που συμμετείχαν στη διαβούλευση. Επιπλέον αυτού, 
πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η διαβούλευση διενεργήθηκε 
παράλληλα από τα αρμόδια υπουργεία και περιφέρειες, και ένα 
ιδιαίτερα ευρύ φάσμα παραγόντων, που περιλάμβανε νομικά 
πρόσωπα εποπτευόμενα από υπουργεία και περιφέρειες, ΜΚΟ, 
τοπικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 
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▶ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH) με έδρα το Ηράκλειον  
είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. 

κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπροσώπους 
επιχειρηματικών τομέων, ενώσεις, ερευνητικούς φορείς, κλπ.

Το τελικό προϊόν της διαδικασίας διαβούλευσης σε αυτό το επί-
πεδο (π.χ. χρήση ερωτηματολογίων, δημιουργία ειδικών ιστο-
σελίδων πληροφόρησης και διαβούλευσης, διοργάνωση 
συναντήσεων διαβούλευσης και θεματικών ομάδων, σύσταση 
ομάδων εργασίας για το σχεδιασμό των νέων ΕΠ, διοργάνωση 
ημερίδων πληροφόρησης, κλπ.) ήταν οι προτάσεις που υποβλή-
θηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 
λογαριασμό των υπουργείων και των περιφερειών, σύμφωνα 
με τις οδηγίες που είχαν δοθεί μέσω υπουργικών εγκυκλίων.

Θεωρούμε ότι η διαβούλευση είναι μια αδιάκοπη και συνεχής 
διαδικασία που αναμένεται να δώσει επίσης σημαντικά απο-
τελέσματα στα πεδία της υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

▶ Πώς θα αξιολογούσατε τη συνδρομή των υπηρεσιών 
της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
της χώρας σας;

Η Επιτροπή ανέπτυξε τις υπηρεσίες της για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και της πολυπλοκότητας της προετοιμασίας 
του ΣΕΣ. Το Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων που εκδόθηκε το 
Νοέμβριο 2013 έδωσε ώθηση στη θεωρητική επεξεργασία 
της οργάνωσης των προτεραιοτήτων σε σταθερές ομάδες 
στόχων και αδρές γραμμές δράσης. Η βοήθεια από το προ-
σωπικό και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στην ενσω-
μάτωση των αρχών και της μεθοδολογίας για την «έξυπνη 
εξειδίκευση» και την «ανακάλυψη της επιχειρηματικότητας» 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο υπήρξε πολύτιμη και 

συνεχίζεται ακόμα. Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις του 
προσωπικού της Επιτροπής σε ανεπίσημες εκδόσεις του ΣΕΣ 
υπήρξαν επίσης πολύ χρήσιμες. Τέλος, οι 24ωρες διαπραγ-
ματεύσεις κατά την τελευταία εβδομάδα πριν την επίσημη 
έγκριση του ΣΕΣ μεταξύ εθνικών αρχών και του αρμόδιου 
προσωπικού από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης κατέδειξαν την αμοιβαία επιθυμία να προκύψει ένα 
κοινώς αποδεκτό έγγραφο που θα ήταν συμβατό με τις στρα-
τηγικές και των δύο μερών.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις 
δυσλειτουργίες που προέκυψαν μέσα από τη συσσωρευμένη 
πολυπλοκότητα των Κανονισμών των ΕΔΕΤ, των κανονισμών 
των κρατικών ενισχύσεων, των «υποδειγμάτων» προς χρήση 
στην υποβολή του προσχεδίου ΣΕΣ ή των ΕΠ και άλλων κανό-
νων και Οδηγιών που εκδίδει η Επιτροπή.

▶ Σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη του ΣΕΣ και  
των ΕΠ αποτέλεσε κοινή άσκηση;

Το ΣΕΣ καταρτίστηκε από την κεντρική Ειδική Μονάδα Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα 
και του Υπουργού, με τη βοήθεια αριθμού εξωτερικών εμπει-
ρογνωμόνων και συμβούλων από το υπουργικό συμβούλιο. 
Τα ΕΠ καταρτίζονται από τις διαχειριστικές αρχές: Τα επτά 
εθνικά ΕΠ ανατίθενται στις διαχειριστικές αρχές των αρμο-
δίων υπουργείων, ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης κάθε 
ΕΠ. Τα 13 περιφερειακά ΕΠ ανατίθενται στις διαχειριστικές αρχές 
των αντίστοιχων περιφερειών. Η προετοιμασία των ΕΠ ξεκίνησε 
παράλληλα με το ΣΕΣ, αλλά εντατικοποιήθηκε μετά την απο-
σαφήνιση των κύριων γενικών οδηγιών και προτεραιοτήτων. 
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▶ Η καινοτομία «Νέα Γνώση» έχει χρηματοδοτήσει 27 ερευνητικά και έργα καινοτομίας σε τομείς όπως ΤΠΕ, 
γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, βιοτεχνολογία των τροφίμων, περιβάλλον, ενέργεια, υδατικοί πόροι,  
μεταφορές, υγεία και πολιτιστική κληρονομιά. 

Ο διάλογος μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών αρχών 
σχεδιασμού είναι συνεχής, ενώ η Επιτροπή συμμετέχει σε 
συζητήσεις για επιμέρους θέματα όπως η RIS3, η κοινωνική 
πολιτική ή τα περιβαλλοντικά έργα.

▶ Ποια είναι η εμπειρία σας από το στενό συντονισμό 
της αξιοποίησης τεσσάρων ταμείων; Πώς καταφέρατε 
να έχετε συνεκτική προσέγγιση;

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η ανάγκη να συνδυαστούν χρη-
ματοοικονομικοί πόροι από περισσότερα από ένα ταμεία για 
αναπτυξιακά έργα. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις (ΕΤΠΑ) και 
η κατάρτιση (ΕΚΤ) θα μπορούσαν να συνδυαστούν παραγωγικά 
για την υποστήριξη της καινοτομίας και των σχεδίων διαφορο-
ποίησης των επιχειρήσεων. Η υποστήριξη εταιριών του αγρο-
διατροφικού τομέα απαιτεί το συνδυασμό χρηματοδότησης από 
το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ. Εντούτοις, ο κανονισμός και το «υπό-
δειγμα» υπαγορεύουν να χρησιμοποιείται αυτός ο συνδυασμός 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να δικαιολογείται δεόντως. 
Τα επιχειρήματα υπέρ της οριοθέτησης παραμένουν τόσο 
ισχυρά όσο και στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της 
Επιτροπής, καθώς και το εθνικό προσωπικό των αρμόδιων 
φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, τίθεται υπέρ των ξεχωριστών 
έργων για κάθε πηγή χρηματοδότησης για λόγους διοικητικής 
αποτελεσματικότητας. Στην πράξη, οι αρχές απέχουν από τη 
χρήση τέτοιων συνδυασμών για διαχειριστικούς λόγους.

Επιπλέον αυτών των πρακτικών, η Επιτροπή συνιστά το συν-
δυασμό της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ με το Horizon 2020 

και το COSME. Δεν πιστεύουμε ότι αν αποφασιστεί ένα τέτοιο 
έργο, θα λειτουργήσει ομαλά. Η μεγαλύτερη ενοποίηση των 
διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να τύχει πολύ ενδελε-
χούς επεξεργασίας. 

▶ Σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβάλει η πολιτική 
συνοχής στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας;

Η ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε κρίση από το 2008, 
έχει οδηγηθεί στη δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών, 
μεταξύ των οποίων τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Σχεδόν 
όλοι οι δημόσιοι πόροι που επενδύθηκαν σε αυτή την περίοδο 
και στα επόμενα χρόνια είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Η ιδι-
ωτική χρηματοδότηση, η οποία ήταν χαμηλή σε σύγκριση με 
το μέσο όρο της ΕΕ πριν την κρίση, μειώθηκε επίσης σε απα-
ράδεκτα επίπεδα. Συνεπώς, η σημασία των ΕΔΕΤ ενισχύεται 
για τη δημιουργία πλούτου στην Ελλάδα.

Η πρόκληση έχει πολλές πτυχές: ενώ στο παρελθόν, η χρημα-
τοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία συνέβαλε πολύ στην 
αύξηση της ζήτησης, στη νέα περίοδο ο στόχος είναι η προ-
σφορά, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των εξαγωγών. 
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας είναι απαραίτητη για να επι-
τευχθεί ένας τέτοιος στόχος και τα ΕΔΕΤ αναμένεται να συμ-
βάλουν στην προσπάθεια αυτή. Ακόμα, όπως εκτιμούν διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, προκειμένου το ελληνικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα το 2020 να φτάσει αυτό του 2008, οι συνολικές επεν-
δύσεις στη χώρα θα πρέπει να είναι περίπου έξι φορές ο όγκος 
των ΕΔΕΤ (δείτε πίνακα). Αυτό σημαίνει ότι τα ΕΔΕΤ πρέπει να 
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παίξουν τον ρόλο του καταλύτη ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό 
σημαίνει επίσης ότι η αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων 
πρέπει να ακολουθήσει μια σημαντική βελτίωση του επιχειρη-
ματικού κλίματος.

▶ Τι αποτελέσματα αναμένετε για την Ελλάδα στο 
τέλος της επταετούς περιόδου;

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο έγγραφο 
του εγκεκριμένου ΣΕΣ και θα εξειδικευθούν περαιτέρω στους 
δείκτες αποτελεσμάτων των ΕΠ. Μπορούμε να τα συνοψίσουμε 
σε λίγες λέξεις: Πρώτον, να αντιμετωπιστεί η φτώχεια που προ-
κλήθηκε από την κρίση (το ΕΚΤ κυρίως για την επανακατάρτιση, 
κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ.) και να δημιουργηθεί η βάση 
για υγιείς παραγωγικές επενδύσεις σε τομείς με σημαντικό αντί-
κτυπο στο ΑΕγχΠ και την απασχόληση (π.χ. αγροδιατροφικός 
τομέας, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

Δεύτερον, να υποστηριχθούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε εξέ-
χοντες κλάδους της οικονομίας, ενώ προετοιμάζονται παρεμ-
βάσεις σε τομείς που άγονται από τη γνώση και χαρακτηρίζονται 
από καινοτομία υψηλής ανάπτυξης. 

Τρίτον, να δοθεί έμφαση στην υποστήριξη της καινοτόμου και 
προσανατολισμένης στις εξαγωγές επιχειρηματικότητας (π.χ. καλ-
λυντικά και γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, ΙΤΕ, έρευνα επί 
συμβάσει). Η εξειδίκευση στην προώθηση της καινοτομίας πρέ-
πει να συνδυαστεί με την υποστήριξη σε επιχειρηματικές πρω-
τοβουλίες «από τη βάση», τόσο από τοπικούς φορείς καινοτομίας 

όσο και από διεθνείς επενδυτές. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το κανονιστικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, η ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ 
μελετά επί του παρόντος τα πιο κατάλληλα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία για τις διαφορετικές περιπτώσεις επενδυτών.

▶  Σε ποιο βαθμό βρισκόσασταν σε επαφή με άλλα Κράτη 
Μέλη κατά την κατάρτιση του δικού τους ΣΕΣ;

Η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2014 και την ευκαιρία να ανταλλάξει γενι-
κές πληροφορίες με άλλα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, η πίεση του 
χρόνου και επιμέρους χαρακτηριστικά της εθνικής οικονομίας 
δεν επέτρεψαν να υπάρξει εκτεταμένη διαβούλευση με άλλες 
χώρες σε συγκεκριμένα θέματα. Η Επιτροπή, στην προσπά-
θειά της να συμβάλει στην κατάρτιση του ΣΕΣ, παρείχε πλη-
ροφορίες για καλές πρακτικές από άλλες χώρες, ιδίως στο 
πεδίο της ικανοποίησης των πινάκων «όρων».

▶  Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από  
την άσκηση αυτή και τι θα κάνατε διαφορετικά 
γνωρίζοντας όσα γνωρίζετε σήμερα;

Ο σχεδιασμός για μια νέα περίοδο πρέπει να οργανώνεται με τη 
μορφή μιας συνεχούς διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
αυθεντικών εκτιμήσεων και αξιολογήσεων διαφόρων τύπων, 
και να μην συγκεντρώνεται στα τελευταία 1-2 χρόνια στο τέλος 
της προγραμματικής περιόδου. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές αξι-
ολόγησης πρέπει να επανεξετασθούν και οι αξιολογητές να απο-
κτήσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές, όπως 
σύγκριση, αξιολογήσεις αντικτύπου, οικονομετρικά μοντέλα, κλπ. 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που προετοιμάζουν τους όρους αναφο-
ράς για τις μελέτες αυτές και είναι επιφορτισμένοι με τη χρήση 
των αποτελεσμάτων και συστάσεων σε αυτές, χρειάζονται 
κατάρτιση στις μεθοδολογίες και τις τεχνικές αυτές. 

Ταυτόχρονα, άλλες υπηρεσίες και ερευνητικοί φορείς (π.χ. 
παρατηρητήρια) πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες και ποσο-
τικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη του παγκόσμιου αντα-
γωνισμού στους τομείς εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος 
που μπορεί να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προβούν σε αυθεντικές 
αποφάσεις. Ο διάλογος μεταξύ των παραγόντων, εμπειρογνω-
μόνων και σχετικών δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να είναι 
συνεχής και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα από 
παλαιές επιδόσεις και μελλοντικές τάσεις ή αναμενόμενες ασυ-
νέχειες. Είναι ουσιώδες να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην 
ευελιξία και την ακρίβεια του καθορισμού στόχων, αλλά για να 
γίνει αυτό πρέπει να μετατοπιστεί η έμφαση από την χρηματο-
οικονομική παρακολούθηση στην παρακολούθηση έργου.

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
www.ggea.gr/index_en.htm

Η ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΌΧΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΕ ΑΡΙΘΜΌΥΣ
Συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ελλάδα 
από την πολιτική συνοχής και άλλα ΕΔΕΤ για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020

▶  EUR (τρέχουσες τιμές)

ΕΤΠΑ ▶ 8 165 716 613  €
ΕΚΤ ▶ 3 690 994 020  € 
Ταμείο Συνοχής ▶ 3 247 019 502  € 
Το Ταμείο Συνοχής  
μεταφέρεται στο μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF)

▶ 580 038 571  € 

Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία

▶ 231 634 557  € 

Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

▶ 171 517 029  €  

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

▶ 280 972 531  €  

ΕΓΤΑΑ ▶ 4 223 960 793  €  
(ΕΤΘΑ) ▶ 388 777 914  €  
ΣΥΝΌΛΌ ▶ 20 980 631 530  €
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▶ ΜΕΓΑΛΩΝΌΝΤΑΣ ΜΑΖΙ – 
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ

  OPEN DAYS 2014 – Η 12Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ

Η έκδοση των OPEN DAYS για το 2014, το επιτυχημένο 
ετήσιο φόρουμ που οργανώνεται από κοινού από τη 
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Άστι-
κής Άνάπτυξης και την Έπιτροπή των Περιφερειών, 
πραγματοποιείται φέτος στις Βρυξέλλες μεταξύ 6 και 
9 Οκτωβρίου με το σλόγκαν «Μεγαλώνοντας μαζί – 
Έξυπνες επενδύσεις για όλους».

Με φόντο τις προσπάθειες της Ευρώπης να επιτύχει την οικο-
νομική ανάκαμψη μέσω των επενδύσεων της πολιτικής συνο-
χής και της ανάπτυξης συμφώνων εταιρικής σχέσης και 
επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα Κράτη Μέλη, οι OPEN 
DAYS 2014 θα αποτελέσουν ένα βήμα ζωντανού διαλόγου 
και συζήτησης πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Κύρια θέματα

Οι OPEN DAYS 2014 θα επικεντρωθούν σε τρία κυρίαρχα θέματα.

Η «Σύνδεση περιφερειακών στρατηγικών» επισημαίνει τον 
αριθμό θεμάτων που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη 
των περιφερειών της Ευρώπης, συγκεκριμένα: έξυπνη εξει-
δίκευση, ψηφιακό θεματολόγιο, στήριξη ΜΜΕ, οικονομία με 
μειωμένη χρήση άνθρακα, κατάρτιση και κοινωνική ένταξη, 
προώθηση της καινοτομίας, εκσυγχρονισμός, κοινωνική 
ένταξη και αστική ανάπτυξη.

Το τμήμα «Ενίσχυση επάρκειας» επικεντρώνει την προσοχή 
στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων στη δια-
χείριση προγραμμάτων, συγκεκριμένα στη χρηματοοικονομική 
μηχανική, τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών, την αξιολό-
γηση επιδόσεων και αντίκτυπου.

Στο πεδίο της «Εδαφικής συνεργασίας» ρίχνουμε μια πιο προ-
σεκτική ματιά στη νέα γενιά πανευρωπαϊκών προγραμμάτων: 
INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT, καθώς και προσπάθειες 
διεθνούς συνεργασίας.

Όμιλητές υψηλού επιπέδου

Στην εναρκτήρια συνεδρία στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποι-
ηθεί μια σειρά κεντρικών ομιλιών από ομιλητές υψηλού επιπέ-
δου, συμπεριλαμβανομένων των Johannes Hahn, Ευρωπαίου 
Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής και Michel Lebrun, 
Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Οι Martin Schulz, 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και Graziano Delrio, 
Υπουργός Προεδρίας της Ιταλικής Κυβέρνησης, για λογαριασμό 
της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναμένονται επίσης να 
συμμετάσχουν.

Σε αυτή τη συνεδρία αναλύονται προκλήσεις και ευκαιρίες που 
έχουν σχέση με την έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικής συνο-
χής. Ο προσκεκλημένος μας ομιλητής Angel Gurría, Γενικός 
Γραμματέας του ΟΟΣΑ, θα παρουσιάσει δύο κορυφαίες δημο-
σιεύσεις: Την Περιφερειακή Προοπτική, που θα εμφανιστεί για 
πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση, και μια έκθεση για την 
Περιφερειακή Ευημερία.

Συνάντηση REGI-COTER

Την εναρκτήρια συνεδρία θα ακολουθήσει μια κοινή συνάντηση 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου (REGI) και της Επιτροπής Εδαφικής Πολιτικής Συνο-
χής της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER). Σε αυτή δίνεται 
μια ευκαιρία να συζητηθεί η απορρόφηση του πακέτου της 
πολιτικής συνοχής 2014-2020 και τα νέα εργαλεία του, όπως 
οι Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις (ITI) και η τοπική ανά-
πτυξη με πρωτοβουλία των κοινοτήτων (CLLD). Θα δοθεί 
έμφαση στο βασικό ερώτημα πώς θα διασφαλιστεί ότι οι τοπι-
κές και περιφερειακές αρχές διαθέτουν την απαραίτητη επάρ-
κεια για την υλοποίηση των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών (ΕΔΕ) Ταμείων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια των επό-
μενων τριών ημερών, περίπου 100 συνεδρίες εργασίας που 
θα περιλαμβάνουν είτε «εργαστήρια» για την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και την εκπαίδευση επαγγελματιών, καθώς 
και «συζητήσεις» στις οποίες ομάδες εμπειρογνωμόνων θα 
επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
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Πανεπιστημιακό πρόγραμμα

Το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα του πανεπιστημίου OPEN 
DAYS παρουσιάζει ένα νέο πλαίσιο έρευνας πάνω στην περι-
φερειακή και αστική ανάπτυξη. Θα δώσει τη δυνατότητα σε 
ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, αξιωματούχους της ΕΕ και 
άλλους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν από-
ψεις και να εξετάσουν νέες ακαδημαϊκές ιδέες στο πεδίο των 
περιφερειακών και αστικών πολιτικών. 

Αυτή η μορφή διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών δικτύωσης 
μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών, θεσμών της ΕΕ και περιφερει-
ακών εταίρων, και αυξάνει την επίγνωση καθώς προσελκύει 
σπουδαστές και νέους ερευνητές στο θέμα της πολιτικής συνο-
χής της ΕΕ.

Διοργανώθηκαν οκτώ εργαστήρια με υποστήριξη από έναν 
αριθμό επιλεγμένων και αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και 
ερευνητών στο πεδίο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και συνα-
φών πεδίων, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Master class

Το Πανεπιστήμιο OPEN DAYS φιλοξενεί και φέτος ένα Master 
Class για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές σε αρχικό στά-
διο στο πεδίο της περιφερειακής και αστικής πολιτικής. Αποτελεί 
μια διοργάνωση από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης και την Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεργασία 
με την Ένωση Περιφερειακών Μελετών, και στοχεύει στη βελ-
τίωση της κατανόησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και του 
ερευνητικού δυναμικού της μεταξύ 30 επιλεγμένων φοιτητών 
και ερευνητών από χώρες της ΕΕ και εκτός της ΕΕ.

Η Ευρώπη στην περιοχή/πόλη μου

Σε μια προσπάθεια να φέρουμε την εκδήλωση OPEN DAYS 
πιο κοντά σε τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, διορ-
γανώνονται τοπικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη σε 
σχέση με τις θεματικές προτεραιότητες των OPEN DAYS 2014 
υπό τον τίτλο «Η Ευρώπη στην περιοχή/πόλη μου». 

Απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό, δυνητικούς δικαιούχους της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, ακροατήρια εμπειρογνω-
μόνων, ακαδημαϊκούς και τα ΜΜΕ, λαμβάνουν μια σειρά μορ-
φών όπως συνέδρια, εργαστήρια, ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές 
εκπομπές ή εκθέσεις, όπως αποφασίζουν οι διοργανωτές 
στις κατά τόπους περιοχές ή πόλεις.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 300 
τοπικές εκδηλώσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου σε 
όλη την Ευρώπη προσελκύοντας 80-90 000 πολίτες και 
εμπειρογνώμονες. 

Σινεμά OPEN DAYS 

Ένα καινοφανές στοιχείο φέτος είναι το «Σινεμά OPEN DAYS 
Cinema» που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να παρακο-
λουθήσουν σύντομα βιντεοκλίπ που παρουσιάζουν εξαιρετικά 
έργα με χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ και καλές πρακτικές 
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια των OPEN DAYS παρουσιάζεται επίσης μια 
σειρά εκθέσεων, μεταξύ των οποίων η 6η Έκθεση για την οικο-
νομική, κοινωνική και εδαφική συνοχήτης Επιτροπής, η έκδοση 
της Περιφερειακής Επετηρίδας της Eurostat για το 2014 και 
η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Ευημερία.

ΆΚΟΛΟΎΘΗΣΤΈ 
ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΆ  
ΤΗΝ ΈΚΔΗΛΩΣΗ 
OPEN DAYS  
ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΆ  
OPEN DAYS  
www.opendays.europa.eu
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▶  ΠΡΌΣ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΌ 
ΘΕΜΑΤΌΛΌΓΙΌ ΤΗΣ ΕΕ

  ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Γιατί ένα αστικό θεματολόγιο;

Περίπου 72 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ – σχεδόν 
360 εκατομμύρια άνθρωποι – ζουν σε πόλεις, κωμοπόλεις και 
προάστια, και αυτό το νούμερο αναμένεται να ξεπεράσει το 80 % 
μέχρι το 2050. Αυτές οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από 
παραδοξότητες: αποτελούν το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται 
η οικονομία, αλλά και τα μέρη με τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας. Η πυκνότητα επιτρέπει πιο ενεργειακά αποδοτικές μορφές 
στέγασης αλλά από την άλλη παράγει συμφόρηση και μόλυνση. 
Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
αυτών των περίπλοκων προκλήσεων.

Έχει ήδη επιτευχθεί πρόοδος με την ενσωμάτωση μιας πιο ισχυ-
ρής αστικής διάστασης στην αναθεωρημένη πολιτικής συνοχής. 
Περισσότερο από το μισό του προϋπολογισμού της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να επενδυθεί 
σε αστικές περιοχές και περίπου 330 εκατομμύρια EUR έχουν 
συγκεκριμένα διατεθεί για αστικές καινοτόμες δράσεις με στόχο 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης.

Έχει υπολογιστεί ότι τα δύο τρίτα των πολιτικών της ΕΕ έχουν 
αντίκτυπο στις πόλεις και είναι ουσιώδες να υπάρχει καλός 
συντονισμός αυτών των προσεγγίσεων, καθώς και αποτελεσμα-
τική υποστήριξη από τους σχετικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αναγνωρίζεται ότι ένα αστικό θεματολόγιο θα μπορούσε να 
βοηθήσει να επιτευχθεί μια πιο συλλογική προσέγγιση στην 
αστική ανάπτυξη – για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι διά-
φορες πολιτικές που έχουν αστική διάσταση δεν τυγχάνουν 
ξεχωριστής επεξεργασίας. Θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει 
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συνεργασία πέραν των διοι-
κητικών ορίων. Επιπλέον, οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» – έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς 

ανάπτυξης – δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ενεργή 
συμμετοχή των πόλεων της Ευρώπης. 

Επί της ουσίας, όλοι οι παράγοντες συμφώνησαν ότι χρειάζεται 
ένα ευρωπαϊκό αστικό θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών 
και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
καθώς και ενώσεων πόλεων. Το βασικό ερώτημα είναι ποια 
εικόνα θα έχει αυτό το θεματολόγιο.

Σε τι πρέπει να συνίσταται  
το θεματολόγιο της ΕΕ;

Μερικοί παράγοντες βλέπουν το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ ως 
ένα πλαίσιο καθοδήγησης των δράσεων – δηλαδή, να προσ-
δώσει συνεκτικότητα σε μια πλειάδα πρωτοβουλιών και πολι-
τικών, να δώσει σαφείς ρόλους στις ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και να αξιοποιηθεί από 
τις πόλεις για την υλοποίηση των δικών τους τοπικών πολιτι-
κών και σχεδίων.

Άλλοι τονίζουν ότι το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει πρωτί-
στως να είναι ένα εργαλείο που θα εμπλέξει τις πόλεις και τους 
πολιτικούς ηγέτες τους στη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολι-
τικών της ΕΕ – «ένα θεματολόγιο για, με και μεταξύ των πόλεων» 
– με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Είναι κρίσιμο να μην θεωρηθεί ότι με το θεματολόγιο η ΕΕ 
παρακάμπτει τις κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά ότι ενι-
σχύει την εστίαση στην αστική διάσταση στο πλαίσιο των δια-
φόρων πρωτοβουλιών αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Κράτους 
Μέλους. Κάθε πόλη της Ευρώπης έχει το δικό της δυναμικό και 
αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Ένα αστικό θεματο-
λόγιο πρέπει να αναγνωρίζει και να καλλιεργεί τα μοναδικά 
αυτά πλεονεκτήματα.

Πάνω από δύο τρίτα των πολιτών της ΈΈ ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. 
Άυτά τα αστικά κέντρα επηρεάζονται από πολιτικές και πρωτοβουλίες της 
ΈΈ σε αυξανόμενο αριθμό τομέων, όπως κοινωνικές υποθέσεις, πολιτισμός, 
μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον. Η Έπιτροπή έχει ξεκινήσει την ανά-
πτυξη ενός Άστικού Θεματολογίου με στόχο την πιο στενή ενσωμάτωση 
αυτών των πολυάριθμων πολιτικών. Το φόρουμ CITIES (ΠΟΛΈΙΣ) που διορ-
γανώθηκε στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο 2014 ανέδειξε τα ερωτήματα 
του «γιατί;», «τι;» και «πώς;» ενός αστικού θεματολογίου της ΈΈ. 
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«
 

Από τη μόλυνση έως τη φτώχεια, από την ανεργία έως την 
ενέργεια, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της 
Ευρώπης ή να πετύχουμε τους στόχους της αν δεν επιληφθούμε 
αυτών των θεμάτων στο επίπεδο των πόλεων της Ευρώπης.  
Ένα αστικό θεματολόγιο της ΕΕ θα πρέπει να σέβεται την 
επικουρικότητα – αλλά θα πρέπει να βελτιώνουμε τις πολιτικές 
της ΕΕ, όπου μπορούμε, μέσω ενίσχυσης της αστικής 
διάστασης, καθώς και απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις  
ενός πιο σημαντικού ρόλου, αυτού των εταίρων της ΕΕ.»

 

                 JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

▶ Υπαίθρια δημόσια βιβλιοθήκη  
στο Magdeburg, Γερμανία. 

▶ Σχέδια για αποκατάσταση του ποταμού  
Batán ως αστικού οικολογικού διαδρόμου,  
Vitoria-Gasteiz, Ισπανία.

Ένα αστικό θεματολόγιο της ΕΕ: Πώς;

Το Φόρουμ των πόλεων (CITIES) – «Πόλεις του Αύριο: 
Επενδύοντας στην Ευρώπη» του 2014 – πρότεινε αρκετούς 
πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υλοποι-
ηθεί ένα μελλοντικό αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, όπως:

 ▶ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ που επη-
ρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις πόλεις – π.χ., μια αστική πλατ-
φόρμα συντονισμού της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
αξιολόγηση του αστικού αντικτύπου, κλπ., 
 ▶καλύτερη συνάρθρωση και συνεκτικότητα κατά τη διαμόρ-
φωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο 
– π.χ., να διατεθεί πιο ισχυρός ρόλος στη διακυβερνητική 
συνεργασία σε θέματα αστικής ανάπτυξης, 
 ▶ενισχυμένη και καλύτερη συντονισμένη γνωσιακή βάση, 
δικτύωση και μάθηση. 

Προκειμένου να ανοίξει ακόμα περισσότερο η συζήτηση στα 
θέματα αυτά, η Επιτροπή εξέδωσε μια Ανακοίνωση με τίτλο 
Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηρι-
στικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ. Η Ανακοίνωση αυτή 
ζητούσε απαντήσεις σε έξι βασικά ερωτήματα.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε μια αρχική σύνοψη 
των απαντήσεων σε συνέδριο στη Ρώμη που διοργάνωσε 
η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η συζήτηση που εγκαινιάστηκε προετοιμάζει το δρόμο για 
τη διαμόρφωση ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ.

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/
urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_el.pdf

ΆΣΤΙΚΗ ΔΙΆΣΤΆΣΗ ΤΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΕ
Πολλές πολιτικές της ΕΕ περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο είτε τις πόλεις ως 
βασικούς παράγοντες, είτε τις αστικές περιοχές ως χώρους υλοποίησής τους, όπως 
δράσεις για την ενέργεια και το κλίμα (Η Συμφωνία των Δημάρχων), οι μεταφορές και 
το ψηφιακό θεματολόγιο (Πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες). 
Υπάρχουν επίσης παραδείγματα υψηλού επιπέδου στα πεδία του πολιτισμού και του 
περιβάλλοντος. Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που ξεκίνησε 
η Επιτροπή το 2008, προάγει τις πόλεις που έχουν σταθερό ιστορικό επίτευξης υψη-
λών περιβαλλοντικών προτύπων. Προσφέρει ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να  
εμπνεύσει άλλες πόλεις και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες. Πάνω 
από 25 χρόνια μετά τη θέσπισή του, το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Πρωτεύουσας διακρίνεται ως μία από τις πιο γνωστές αστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

▶ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΈΤΙΚΆ ΜΈ ΤΗΝ  
ΆΣΤΙΚΗ ΔΙΆΣΤΆΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΈ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm?smenu_mapping_id=1
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Έχετε ποτέ διερωτηθεί τι κοινό έχουν μια γέφυρα 
στον ποταμό Δούναβη, ένα ερευνητικό εργαστήριο 
στη Γαλλία, ένα αιολικό πάρκο στην Πολωνία και ένα 
σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων στις δημόσιες 
μεταφορές στην Έλλάδα; Όλα αυτά είναι «μεγάλα 
έργα» που συγχρηματοδοτούνται από περιφερειακά 
ταμεία της ΈΈ – το Έυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Άνάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

 
Τα μεγάλα έργα περιλαμβάνουν έργα υποδομής μεγάλης 
κλίμακας στις μεταφορές, το περιβάλλον και άλλους τομείς 
όπως πολιτισμός, εκπαίδευση, ενέργεια και τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επίσης αφορούν 
στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και έργα έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α). Τα μεγάλα έργα συνιστούν ένα σημαντικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών 
και τα τέσσερα έργα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν 
εύστοχα παραδείγματα. Θα συνεχίζουν να λειτουργούν ως 
βασικός μηχανισμός υλοποίησης των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

Λιγότερα μεγάλα έργα 2014-2020

Τα ελάχιστα όρια για μεγάλα έργα θα συνδεθούν με επιλέ-
ξιμες δαπάνες και θα οριστούν στα 50 εκατομμύρια EUR για 
τους τομείς εκτός-μεταφορών, και στα 75 εκατομμύρια EUR 
για τα έργα υποδομών στις μεταφορές/ενέργεια. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα μεγάλα έργα και έτσι θα επι-
τραπεί στην Επιτροπή να επικεντρωθεί στα πιο σημαντικά 
έργα σε οικονομικό επίπεδο που απορροφούν και τους περισ-
σότερους πόρους της ΕΕ.

▶ ΜΕΓΑΛΑ 
ΕΡΓΑ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΌ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΌ

VIDIN/ΒΟΎΛΓΆΡΙΆ – CALAFAT/ΡΟΎΜΆΝΙΆ

Η Γέφυρα Vidin-Calafat που συνδέει 
Βουλγαρία και Ρουμανία.
Από τότε που άνοιξε το 2013, η γέφυρα συνδέει 
οδικά και σιδηροδρομικά το Vidin, Βουλγαρία, 
και  το Calafat, Ρουμανία, παρέχοντας έτσι 
ένα ζωτικό δεσμό σε μια διαδρομή βασικής 
προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Η νέα γέφυρα έχει μήκος 1,4 χλμ. 
και προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον και 
συνδυασμένες λύσεις ποτάμιας-οδικής-σιδηρο-
δρομικής διακίνησης. Ακυρώνει ένα σημαντικό 
εμπόδιο στις διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστά-
σεων προς τη Ρουμανία και την Κεντρική Ευρώπη, και διασφαλίζει 
την καλύτερη ενσωμάτωση του βουλγαρικού οδικού και σιδηρο-
δρομικού δικτύου με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών – καθώς 
συνδέει τη Γερμανία με την Ελλάδα και την Τουρκία.

NANCY/ΓΆΛΛΙΆ 

Ένα κέντρο αριστείας σε νέα υλικά και 
νανοτεχνολογίες στη Λωραίνη, Γαλλία
Το Ινστιτούτο Jean Lamour (JLI) στη Nancy φιλοξενεί μέχρι και 
450 επαγγελματίες ερευνητές και 180 φοιτητές σε μια έκταση 
16 500 μ2 με χώρους για έρευνα και εργαστήρια, οι οποίοι εργά-
ζονται πάνω σε υλικά και νανοτεχνολογίες. Το JLI ασχολείται με 
τη βασική έρευνα (αύξηση δυναμικού και ορατότητας, κατάρτιση, 
μεταφορά τεχνολογίας) και έχει στόχο την προώθηση των δεσμών 
μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, εργαστηρίων και επιχειρήσεων. Το έργο αναμένεται να οδη-
γήσει στη δημιουργία 185 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 
και έξι νέων επιχειρήσεων.

Συνολικό κόστος: 
96 500 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
28 000 000 EUR

Συνολικό κόστος: 
226 000 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
70 000 000 EUR
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Εκσυγχρονισμένη εκτίμηση 

Με τη βοήθεια της πρωτοβουλίας Κοινή βοήθεια για την υπο-
στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS), 
η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιοποιεί επιτόπια εμπειρογνώ-
μονες για την υποστήριξη Κρατών μελών και δικαιούχων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γίνεται κατάλληλη προε-
τοιμασία έργων, έτσι ώστε να αποκρίνονται με τον καλύτερο 
τρόπο στους τομείς ανάγκης. 

Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαδικα-
σιών για την υποβολή ενός μεγάλου έργου στην Επιτροπή: 

 ▶κοινοποίηση στην Επιτροπή όταν ένα έργο τύχει θετικής αξι-
ολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (JASPERS), 
στη βάση της οποίας η Επιτροπή πραγματοποιεί πιο επιφα-
νειακό ποιοτικό έλεγχο,

 ▶υποβολή του έργου απευθείας στην Επιτροπή, η οποία το αξι-
ολογεί για να κρίνει εάν δικαιολογείται η αιτούμενη χρημα-
τοοικονομική συμβολή.

 
Η έγκαιρη υλοποίηση των έργων πάντα αποτελούσε ένα ανη-
συχητικό ζήτημα. Για το λόγο αυτό, η έγκριση της Επιτροπής θα 
υπόκειται στον όρο ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός 3 ετών 
από την απόφαση. Αυτό θα μειώσει το πρόβλημα με τα «έργα- 
φαντάσματα» που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ξεκινήσουν.

Καλύτερη στρατηγική επικέντρωση

Τα μεγάλα έργα θα συνδεθούν πιο στενά με στρατηγικές και 
ο κατάλογος μεγάλων έργων σε επιχειρησιακά προγράμματα 
(ΕΠ) θα πρέπει να αντανακλά έναν "αγωγό" πραγματικών 
έργων. Θα είναι δυνατή η τροποποίηση του καταλόγου από 
τις επιτροπές παρακολούθησης των ΕΠ, προκειμένου έτσι να 
γίνονται ευέλικτες ρυθμίσεις με παράλληλη διατήρηση της 
στρατηγικής επικέντρωσης για κάθε έργο. Σε πολλούς τομείς 
(όπως τις μεταφορές), τα μεγάλα έργα θα συνδεθούν πολύ 
στενά με εκ των προτέρων όρους (π.χ. ολοκληρωμένο γενικό 
σχέδιο μεταφορών). 

Έως τον Ιούνιο 2014, η Επιτροπή είχε εγκρίνει περίπου 707 
μεγάλα έργα για όλη την προγραμματική περίοδο 2007-2013, 
που αντιστοιχούν σε επένδυση συνολικού ύψους 151,7 δισε-
κατομμυρίων EUR. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν συνολική 
συμβολή της ΕΕ EU ύψους 74,4 δις EUR, το οποίο σημαίνει 
κάθε 1 EUR 1 χρηματοδότησης από την ΕΕ δημιούργησε επι-
πρόσθετα 1 EUR συγχρηματοδότησης από άλλες δημόσιες 
και ιδιωτικές πηγές.

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/ 
major_projects/index_el.cfm

GOLICE/ΠΟΛΩΝΙΆ

Το πρώτο αιολικό πάρκο της 
Πολωνίας 
Το πρώτο αιολικό πάρκο στην Πολωνία – ευρισκόμενο στην περι-
φέρεια Lubuskie – θα βοηθήσει τη χώρα να ικανοποιήσει τους 
στόχους για την κλιματική αλλαγή και θα ωφελήσει πάνω από 
ένα εκατομμύριο πολίτες. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
19 γεννητριών, προσαρμοσμένες να λειτουργούν σε συνθήκες 
ανέμων χαμηλής έντασης, και οι ρυθμιζόμενες λεπίδες του στρο-
φείου, ανάλογα με τις συνθήκες ανέμου, επιτρέπουν την ισορρο-
πία μεταξύ μέγιστης παραγωγής ισχύος και ελάχιστων επιπέδων 
θορύβου. Έτσι θα επιτευχθεί βελτιωμένος εφοδιασμός με ηλε-
κτρισμό και μικρότερη μόλυνση του αέρα για τους κατοίκους της 
περιοχής. Το έργο αναμένεται επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία 
περίπου 600 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

ΆΘΗΝΆ/ΈΛΛΆΔΆ

Σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων  
για τις δημόσιες μεταφορές στη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
Με έτος έγκρισης το 2013, το έργο χαρακτηρίζεται από τις ελληνικές 
αρχές – σε συνεργασία με την Επιτροπή – ως ζωτικής σημασίας για την 
ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών της, καθώς τους προσφέ-
ρει πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες συνθήκες ταξιδιού. Με τη χρη-
ματοδότηση αυτή, θα εγκατασταθεί ένα Ενοποιημένο σύστημα 
αυτόματης πληρωμής κομίστρων, το οποίο θα καλύπτει τα δίκτυα μετρό, 
αστικού/υπεραστικού σιδηρόδρομου, λεωφορείων και τραμ. Η επένδυση 
θα εξασφαλίσει νέο σύστημα επικύρωσης και ελέγχου, σύγχρονες 
πύλες εισόδου/εξόδου στο σύστημα του μετρό, και θα βελτιώσει την 
επιχειρησιακή απόδοση και τα συστήματα διαχείρισης. Το πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού θα διευκολύνει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών 
από κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες στην Αθήνα. 

Συνολικό κόστος: 
91 000 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
29 500 000 EUR

Συνολικό κόστος: 
56 000 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
10 000 000 EUR
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▶ ΧΡΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΌΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΌΠΌΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΌΧΗΣ

Η αυξημένη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (ΧΈ) 
στην πολιτική συνοχής παρείχε κυρίως υποστήριξη προς 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΈ). Ο συγκεκριμένος 
τρόπος υλοποίησης αποδείχτηκε ότι υποστηρίζει την οικο-
νομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της απασχόλησης. 

 
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν διάφορες μορφές, 
όπως δάνεια, εγγυήσεις δανείων, μετοχικό κεφάλαιο, κεφά-
λαια επιχειρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση. Κατά 
την περίοδο 2007-2013, υπήρξε σημαντική μετατόπιση προς 
τη χρήση ΧΕ στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Το εκτι-
μώμενο ποσό που διατέθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, δάνεια και εγγυήσεις 
ανήλθε από 0,57 δισεκατομμύρια EUR τα έτη 1994-1999 σε 
8,36 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2013. 

Βασικός στόχος για τα έτη 2014-2020 είναι να γίνει μόχλευση 
επιπλέον επένδυσης με ακόμα μεγαλύτερη χρήση των ΧΕ. 
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) δίνουν έμφαση 

στην ανάγκη μεγαλύτερης χρήση ΧΕ, ιδίως σε συνθήκες δημο-
σιονομικής στενότητας. Τα ακριβή στοιχεία για την περίοδο 
2014-2020 αναμένεται να προσδιοριστούν – ωστόσο είναι 
αναμενόμενη μια συνολική αύξηση στο ποσό της συμβολής 
από ΕΔΕΤ σε ΧΕ. 

Ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο

Η πείρα δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο και ενίσχυση της επάρκειας για όσους εργά-
ζονται με ΧΕ προκειμένου να υλοποιηθεί η πολιτική συνοχής. 
Η εξισορρόπηση των στόχων του ιδιωτικού τομέα για μεγιστο-
ποίηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης των επενδύσεων 
με τους στόχους της πολιτικής συνοχής για συμβολή στην ανά-
πτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένα 
Κράτη Μέλη και περιφέρειες, μπορεί να είναι πρόκληση.

Η νομοθεσία για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-
2020 περιλαμβάνει συνεπώς μια ενότητα αφιερωμένη στα ΧΕ 
και παρέχει ευελιξία σε Κράτη Μέλη και περιφέρειες. Διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής των ΧΕ σε όλους τους θεματικούς στό-
χους και προσφέρει μια σειρά επιλογών υλοποίησης. 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΜΈ
Χρησιμοποιώντας τη συμβολή εν μέρει από το ΕΤΠΑ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με 
κονδύλια από τα COSME και Horizon 2020, η Πρωτοβουλία 
ΜΜΕ προσφέρει δύο κύρια προϊόντα: 

 ▶   μη οριοθετημένες εγγυήσεις, που παρέχουν κεφαλαι-
ακή αρωγή για χαρτοφυλάκια νέων δανείων σε ΜΜΕ,
 ▶  τιτλοποίηση υφιστάμενων ή νέων χαρτοφυλακίων χρη-
ματοδότησης χρέους. 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίησή της έχουν 
συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας εκ των προ-
τέρων αξιολόγησης, που πραγματοποίησε η ΕΕ, σε στενή 
συνεργασία με τον Όμιλο ΕΤΕπ. Επί του παρόντος, μόνο 
η Ισπανία και η Μάλτα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή 
τους, ωστόσο και άλλα Κράτη Μέλη πρόκειται να αποφα-
σίσουν να συμμετάσχουν όταν η πρωτοβουλία τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία.

ΟΦΈΛΗ ΤΩΝ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 ▶ Μόχλευση πόρων του δημοσίου τομέα και αυξημένος 
αντίκτυπος των προγραμμάτων ΕΔΕΤ.
 ▶ Κέρδη σε επίπεδο απόδοσης και αποτελεσματικότητας 
λόγω της ανακυκλούμενης φύσης των κονδυλίων, τα 
οποία παραμένουν στην περιοχή του προγράμματος για 
μελλοντική χρήση και για παρόμοιους στόχους.
 ▶ Καλύτερη ποιότητα έργων καθώς οι επενδύσεις πρέπει 
να καλυφθούν.
 ▶ Πρόσβαση σε μεγαλύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών 
εργαλείων για την υλοποίηση πολιτικών, και μαζί συμ-
μετοχή και τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό τομέα.
 ▶ Απομάκρυνση από την κουλτούρα της «εξάρτησης από 
τις ενισχύσεις». 
 ▶ Προσέλκυση της υποστήριξης (και χρηματοδότησης) 
του ιδιωτικού τομέα για την πιο αποδοτική επίτευξη 
στόχων των δημόσιων πολιτικών.
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Βελτιστοποίηση της υλοποίησης των ΧΕ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πεδίο εφαρμογής για 
την αξιοποίηση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 
για την υποστήριξη προς ΜΜΕ. Μία επιλογή για τη βελτίωση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση παρέχεται μέσω 
των εργαλείων κοινής διαχείρισης και το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο προσφέρει μια σειρά επιλογών για τις διαχειριστικές αρχές. 
Επιπλέον των ειδικά προσαρμοσμένων εργαλείων που είναι 
ήδη πιθανά για την περίοδο 2007-2013, οι διαχειριστικές 
αρχές θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση και τυποποιημέ-
νων (off-the-shelf) εργαλείων: πρόκειται για δέσμες τυπικών 
προϋποθέσεων για διαφορετικά προϊόντα, συμπεριλαμβανο-
μένων ενός εργαλείου δανείων με καταμερισμό των κινδύ-
νων για ΜΜΕ, ενός εργαλείου εγγυήσεων για ΜΜΕ και ενός 
εργαλείου μετοχικού κεφαλαίου για ΜΜΕ. Μια άλλη δυνατό-
τητα είναι η υλοποίηση δανείων ή εγγυήσεων απευθείας από 
τις ίδιες τις διαχειριστικές αρχές, ή μέσω ενδιάμεσου φορέα. 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και μερικά εθνικά χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα, αναπτύσσει ΧΕ για την αξιοποίηση των πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση από την 
Επιτροπή (π.χ. COSME, CEF), συμπεριλαμβανομένης της υπο-
στήριξης προς ΜΜΕ. Ένα από αυτά είναι η Πρωτοβουλία ΜΜΕ, 
η οποία σχεδιάστηκε για ταχεία ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις 
που οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων ΕΔΕΤ συμβά-
λουν σε τέτοια εργαλεία επιπέδου ΕΕ, τα ΕΔΕΤ θα χρηματοδο-
τούν το 100 % αυτής της συμβολής.

ΧΈ-ΤΣΠ – ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ▶ΌΡΙΖΌΝΤΙΕΣ: διαθέσιμες σε όλα τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) και 
για όλα τα είδη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 
Εκκινούνται και χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή (από 
πάνω προς τη βάση). Όι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
κατά κανόνα την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη 
δικτύωση σε όλα τα ΚΜ, καθώς και κατάρτιση σε κοινά 
θέματα, όπως εκ των προτέρων αξιολόγηση, δημόσιες 
προμήθειες, κανονιστικές πτυχές των πολιτικών των ΕΔΕΤ, 
και κρατικές ενισχύσεις. 

 ▶ΠΌΛΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ: εκκινούνται από παράγοντες 
προς όφελος περισσότερων από δύο διαχειριστικές 
αρχές, με ελάχιστο αριθμό τα ΚΜ (από τη βάση). 
Εξοφλούνται από την ΕΕ, στη βάση πρόσκλησης υποβο-
λής προτάσεων. Όι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κατά 
κανόνα υποστήριξη για την ανάπτυξη ΧΕ με αντικείμενο 
αναπτυξιακούς στόχους ή αστοχία/ες της αγοράς 
που αντιμετωπίζουν από κοινού οι αιτούσες περιφέρειες 
(π.χ. παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες 
σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ή δια-
συνοριακές πρωτοβουλίες).

Συνεργασία με τον Όμιλο ΕΤΕπ και άλλα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει να βελτιστοποιηθεί η υλοποί-
ηση των ΧΕ, ενώ η βοήθεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
θα παρέχονται με τη μορφή ενοποιημένης υπηρεσίας που θα 
καλύπτει όλα τα ΕΔΕΤ.

Η Τεχνική Συμβουλευτική Πλατφόρμα για Χρηματοοικο-
νομικά Εργαλεία (ΧΕ-ΤΣΠ) θα είναι ένα ενοποιημένο εργα-
λείο για την παροχή υποστήριξης σε διαχειριστικές αρχές και 
άλλους παράγοντες, που θα καλύπτει όλα τα ΕΔΕΤ και τους 
θεματικούς στόχους (δείτε πλαίσιο). 

Η ΧΕ-ΤΣΠ είναι μια κοινή πρωτοβουλία από τις Γενικές 
Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, 
Γεωργίας, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης 
και Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Στην υλοποίησή της θα 
συμμετάσχει ο Όμιλος ΕΤΕπ και άλλα διεθνή και εθνικά χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα. Ένα συνέδριο με θέμα την ΧΕ-ΤΣΠ και 
τα υποστηριζόμενα από τα ΕΔΕΤ χρηματοοικονομικά εργαλεία 
θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2015 με περίπου 400 συμ-
μετέχοντες από διαχειριστικές αρχές και άλλους παράγοντες. 

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/
index_en.cfm

▶ Η αίθουσα συναρμολόγησης στην Binder and Co. AG.,  
Eco World Styria Green Tech Valley, Αυστρία.
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▶ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ 
ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ 
ΤΑΜΕΙΌ 
2014-2020

  ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στην παρούσα έκδοση, το Panorama επικεντρώνεται 
στο Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΈΚΤ), ένα από τα 
πέντε Έυρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Έπενδυτικά Ταμεία 
(ΈΔΈΤ), μαζί με το Έυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Άνάπτυξης (ΈΤΠΆ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Έυρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Άγροτικής Άνάπτυξης (ΈΓΤΆΆ) 
και το Έυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Άλιείας (ΈΤΘΆ). 
Τα ΈΔΈΤ είναι τα κύρια ταμεία της ΈΈ για την περίοδο 
2014-2020 για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των 
θέσεων εργασίας στην ΈΈ. 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παίζει θεμελιώδη ρόλο 
στην υποστήριξη των επενδύσεων εκ μέρους των Κρατών 
Μελών της ΕΕ στο ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεπώς στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας 
καθώς αυτή αναδύεται από την κρίση. Κάθε χρόνο το ΕΚΤ στη-
ρίζει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους βοηθώ-
ντας τους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, διευκολύνοντας 
την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, αλλά επίσης και 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, 
και βελτιώνοντας την απόδοση της δημόσιας διοίκησης.
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΆΦΟΡΆ 
ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Μόνο κατά την περίοδο 2007-2012, περισσότεροι από 
68 εκατομμύρια πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ συμμετείχαν σε 
υποστηριζόμενες από το ΕΚΤ πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα:

▶  ένα στα πέντε άτομα βρήκε δουλειά εντός έξι μηνών από 
την ολοκλήρωση της συμμετοχής του,

▶  αποκτήθηκαν περίπου 8,6 εκατομμύρια προσόντα, 

▶  κοντά στα 550 000 άτομα ίδρυσαν επιχείρηση, είτε νέα, είτε 
στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης,

▶  52 % της συνολικής συμμετοχής στις πρωτοβουλίες αυτές 
αφορούσε γυναίκες, πάνω από 31 % (21 εκατομμύρια) ήταν 
νέοι, ενώ οι ηλικιωμένοι (ηλικίας 55-64) ξεπέρασαν τα 
4 εκατομμύρια και οι άνεργοι τα 22 εκατομμύρια.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα αυτά, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι η έναρξη της προγραμματικής περιόδου ήταν μια εποχή 
αυξανόμενης απασχόλησης, κενών θέσεων εργασίας και ενι-
σχυόμενης ευημερίας, ενώ η οικονομική κρίση έχει αλλάξει 
αυτό το περιβάλλον επιβάλλοντας συνθήκες ανεργίας, κοινω-
νικού αποκλεισμού και μειωμένων δημοσίων δαπανών. Η προ-
σαρμοστικότητα και ευελιξία του προγραμματισμού του ΕΚΤ σε 
πολλά Κράτη Μέλη επέτρεψε τη ροή περισσότερων πόρων στις 
περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν το μεγαλύτερο αποτέ-
λεσμα στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και την υπο-
στήριξη της ανάκαμψης – για παράδειγμα, στην ενίσχυση του 
αριθμού των νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργούν. Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ αποδείχτηκε ένα 
πολύτιμο συμπλήρωμα στην εθνική χρηματοδότηση και προ-
γράμματα, επιτρέποντάς τους να κάνουν περισσότερα και να 
ενισχύσουν την ένταση και την ποιότητά τους.

(1)   Ο ετήσιος κύκλος του συντονισμού των μακροοικονομικών, διαθρωτικών  
και πολιτικών σε επίπεδο προϋπολογισμού, με σκοπό την παρακολούθηση  
της προόδου στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, το ΕΚΤ θα βοηθήσει 
αποφασιστικά τα Κράτη Μέλη να υλοποιήσουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές τους που αφορούν την αγορά 
εργασίας, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την απα-
σχόληση, τη θεσμική επάρκεια και τη μεταρρύθμιση της δημό-
σιας διοίκησης. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ακολουθούν τις 
προτεραιότητες και τις συστάσεις της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. 
Οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρα-
τηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της βελτίωσης της βάσης δεξιοτή-
των του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και της παροχής 
βοήθειας σε εκατομμύρια κατοίκους για να βελτιώσουν τις πιθα-
νότητές τους μέσα στην αγορά εργασίας, προκειμένου να βρουν 
μια δουλειά ή να διατηρήσουν την απασχόλησή τους. Κυρίως, 
τα υποστηριζόμενα από τα ΕΔΕΤ έργα συχνά στοχεύουν αυτούς 
που είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε και μερικές φορές δεν 
υποστηρίζονται επαρκώς από τα εθνικά συστήματα.

Για τους λόγους αυτούς, έχει οριστεί ένα ελάχιστο μερίδιο για 
το ΕΚΤ για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής συνοχής. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, οι πόροι του ΕΚΤ για 
ανέλθουν σε τουλάχιστον 23,1 % (πάνω από 80 δισεκατομμύ-
ρια EUR) του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής, θέτοντας 
έτσι τέλος και με τρόπο αποτελεσματικό στη σταδιακή μείωση 
του μεριδίου του ΕΚΤ τα τελευταία 25 χρόνια. 

Η συγκέντρωση χρηματοδότησης για την επίτευξη αποτελε-
σμάτων θα είναι κρίσιμη κατά την περίοδο 2014-2020: το ΕΚΤ 
θα επικεντρώσει τις παρεμβάσεις του σε περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων προκειμένου να διασφαλίσει μια επαρκώς 
υψηλή κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης, έτσι ώστε να έχει πραγ-
ματικό αντίκτυπο. Οι καθαυτοί τομείς επενδύσεων συμφωνού-
νται ανάλογα με τις αντίστοιχες προκλήσεις και ανάγκες κάθε 
χώρας ή περιφέρειας, σύμφωνα με τις συστάσεις πολιτικής από 
τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (1).

Τέσσερις θεματικοί στόχοι

Σε όλη την ΕΕ, το ΕΚΤ υποστηρίζει χιλιάδες έργα με στόχο την 
προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη 
στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. Οι πρωτοβου-
λίες αυτές στοχεύουν να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας 
για περισσότερα άτομα, με ιδιαίτερη προσοχή στους αναζη-
τούντες εργασία και τους αδρανείς, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων και όσων είναι αποκλεισμένοι από 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ  
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΎΣ ΝΈΟΎΣ
Η βοήθεια στους νέους να βρουν δουλειά αναδείχτηκε σε κορυ-
φαία προτεραιότητα για την ΕΕ και επιπλέον υποστήριξη παρέ-
χεται μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων 
(ΠΑΝ). Αυτό το νέο εργαλείο διαθέτει τουλάχιστον 6,4 δισεκα-
τομμύρια EUR στις περιφέρειες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες με την ανεργία των νέων και την αερ-
γία. Η ΠΑΝ επικεντρώνεται σε άτομα επί του παρόντος εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) ηλικίας κάτω 
των 25 (2) και σε περιφέρειες με ανεργία των νέων πάνω από 
25 %. Έχει στόχο να διασφαλίσει ότι σε αυτές τις περιφέρειες 
όπου οι προκλήσεις είναι πιο οξείες, το επίπεδο της υποστήρι-
ξης ανά νέο άτομο είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά.

Η ΠΑΝ θα ενισχύσει την υποστήριξη από το ΕΚΤ για την υλο-
ποίηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» – η οποία στοχεύει να 
διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα λάβουν μια καλής ποιότητας 
προσφορά για απασχόληση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθη-
τεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημέρα που εγκαταλείπουν την επίσημη εκπαίδευση ή μένουν 
άνεργοι. Παράλληλα, το ΕΚΤ παρέχει σημαντική χρηματοδό-
τηση για τις απαραίτητες μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.

την αγορά εργασίας. Έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση των 
νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας (δείτε πλαίσιο) και το 
ΕΚΤ συνεχίζει το εξαιρετικό του ιστορικό επιδόσεων στην καλ-
λιέργεια της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και 
της δημιουργίας επιχειρήσεων. 

Το ΕΚΤ προετοιμάζει επίσης το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης 
να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. 
Τα προγράμματα βοηθούν τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν 
τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε μια πιο πράσινη και 
ψηφιακά προσανατολισμένη οικονομία. Ο εκσυγχρονισμός των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης συμπλη-
ρώνει όλες αυτές τις προσπάθειες.

Σε κάθε χώρα, τουλάχιστον 20 % του ΕΚΤ θα διατεθεί για την 
κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
των διακρίσεων. Έτσι, θα βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και τα μέλη μη προνομιούχων ομάδων έτσι ώστε 
να αποκτήσουν δεξιότητες και να βρουν μια θέση εργασίας, 
και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους για ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας. Μια σημαντική προτεραιότητα είναι 
η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημέ-
νων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά. Μέσα από αυτές τις πρωτο-
βουλίες, το ΕΚΤ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο στόχο της 
ΕΕ για μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας.

Οι επενδύσεις του ΕΚΤ στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγ-
γελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Βοηθούν να βελ-
τιωθεί η απόδοση όλου του εκπαιδευτικού τομέα, από τα σχο-
λεία μέχρι τα πανεπιστήμια. Οι στόχοι τους, συγκεκριμένα, είναι 
να παράσχουν ίση πρόσβαση σε μόρφωση καλής ποιότητας, 

(2)   Η ΠΑΝ θα στοχεύσει όσους είναι κάτω των 30 ετών εάν ένα Κράτος  
Μέλος το κρίνει απαραίτητο.

▶ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ 
Το πρόγραμμα EmpleaVerde, ή αλλιώς «Πράσινες θέσεις 
εργασίας», το οποίο έχει ως επικεφαλής το Fundación 
Biodiversidad του ισπανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Αγροτικών και Θαλασσίων Υποθέσεων, αποτελεί μια πρωτο-
βουλία για την προώθηση της απασχόλησης και την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα τρέχει περισσότερα 
από 80 έργα στην Ισπανία και στοχεύει να παράσχει υποστή-
ριξη σε περισσότερα από 28 000 άτομα και να δημιουργήσει 
1 000 νέες πράσινες ΜΜΕ και θέσεις εργασίας στο μέλλον. 
Πρόσφατα, οι νέοι καθορίστηκαν ως η κύρια ομάδα-στόχος  
αυτών των δραστηριοτήτων.

 
▶Μάθετε περισσότερα:  
http://fundacion-biodiversidad.com/ 
es/inicio/emplea-verde

Διάρκεια έργου: 
2007-2014
Συνολικός 

προϋπολογισμός: 
17 100 000 EUR

Συμβολή ΕKT: 
12 700 000 EUR
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να μειωθεί το φαινόμενο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής και επιδόσεων, ιδίως 
για μη προνομιούχες ομάδες. Τα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ 
μέτρα έχουν επίσης στόχο να βελτιώσουν τη συνάφεια της 
εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας, και να διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαί-
δευση στην εργασία. 

Σε πολλές χώρες, υποστηρίζεται η βελτίωση των συστημάτων 
δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο 
να αναβαθμιστούν οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του 
εργατικού δυναμικού, and να προωθηθούν ευέλικτα μονοπά-
τια μάθησης. Εξίσου σημαντικό, το ΕΚΤ βοηθά πανεπιστήμια 
και θεσμούς επαγγελματικής κατάρτισης να αναπτύξουν πιο 
στενές σχέσεις με επιχειρήσεις και εργοδότες στη χώρα και 
την περιφέρειά τους.

Η μείωση των κανονιστικών και διοικητικών βαρών και η προ-
ώθηση υψηλών προτύπων διαφάνειας, απόδοσης και λογο-
δοσίας στη δημόσια διοίκηση βοηθά στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, 
εν τέλει, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν και οι οικονο-
μικές προκλήσεις συνήθως συνεπάγονται λιγότερους πόρους 
διαθέσιμους για διοικητικές δραστηριότητες, η καλή διακυβέρ-
νηση και η ασφάλεια δικαίου παραμένουν κεντρικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη. 

Διαμέσου της υποστήριξης της οργανωτικής και τεχνολογικής 
καινοτομίας μέσω της βελτίωσης συστημάτων, δομών και δια-
δικασιών, ανθρώπινων πόρων και της παροχής υπηρεσιών, το 
ΕΚΤ αποτελεί μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συμβολή που ενι-
σχύει τη θεσμική επάρκεια των δημόσιων αρχών και παρα-
γόντων, καθώς και την πιο αποδοτική δημόσια διοίκηση.

Δουλεύοντας σε πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
για πιο απτά αποτελέσματα

Η υλοποίηση του ΕΚΤ γινόταν παραδοσιακά μέσα σε πνεύμα 
εκτεταμένης συνεργασίας. Η γνώση και η τεχνογνωσία τοπι-
κών παραγόντων ή τομεακών οργανισμών και φορέων υπήρξε 
ανέκαθεν ουσιώδης για την επιτυχία του. Με τον ευρωπαϊκό 
κώδικα καλής πρακτικής για την εταιρική σχέση, η επικέντρωση 
στην τελευταία είναι ακόμα πιο έντονη και το ΕΚΤ θα υλοποι-
είται σε στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών, κοινωνι-
κών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Καθώς μπαίνουμε στη νέα επταετή προγραμματική περίοδο 
και πολυάριθμα επιχειρησιακά προγράμματα βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, εθνικών και περιφε-
ρειακών αρχών, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια σημαντική 
στροφή προς έναν σαφή ορισμό των αναμενόμενων εκροών 
και αποτελεσμάτων. Τα νέα σχέδια κοινής δράσης και επιλογές 
απλουστευμένων δαπανών θα υποστηρίξουν αυτή την όλο και 
πιο έντονα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση. 
Επίσης, αυτά τα εργαλεία θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση 
του διοικητικού βάρους στους δικαιούχους και το σύστημα δια-
χείρισης και ελέγχου, και θα συμβάλουν στη μείωση του κιν-
δύνου σφάλματος.

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
http://ec.europa.eu/esf

▶ΦΕΡΝΌΝΤΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΌΠΌΙΗΜΕΝΌΥΣ  
ΝΕΌΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το έργο «Νεολαία στην εργασία» στο Dalarna, Σουηδία, πέτυχε 
να φέρει το 80 % των περιθωριοποιημένων άνεργων νέων στα 
μαθήματά του, στην εργασία, στο κολλέγιο ή στα γραφεία ανεργίας 
για εγγραφή. Περίπου 2 500 άτομα ηλικίας 18-24 συμμετείχαν στα 
προγράμματα μαθημάτων του έργου και επωφελήθηκαν από τις 
ευκαιρίες να αποκτήσουν προϋπηρεσία από το 2010. Το ενενήντα 
τοις εκατό παρακολούθησε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, και 
έλαβε συμβουλές και καθοδήγηση για θέματα τρόπου ζωής, όπως 
πώς να δαπανά τον ελεύθερο χρόνο του, να διαχειρίζεται τα 
οικονομικά του ή να βρει κατάλληλο σπίτι και σχέσεις.

 
▶Μάθετε περισσότερα:  
www.regiondalarna.se

Διάρκεια έργου: 
2010-2014
Συνολικός 

προϋπολογισμός: 
7 600 000 EUR

Συμβολή ΕKT: 
3 000 000 EUR
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▶ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΌΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΌΠΌΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ  
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2011, εκτιμάται ότι κυβερνητι-
κοί φορείς και εταιρείες κοινής ωφέλειας δαπάνησαν 
2 406 δισεκατομμύρια EUR σε δημόσια έργα, συμβάσεις 
αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ποσό που αντι-
στοιχεί στο 19 % περίπου του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος της ΈΈ. 

 
Οι δημόσιες συμβάσεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα ελάχι-
στα όρια υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ περί δημοσίων 
συμβάσεων και άγγιξαν τα 425 δισεκατομμύρια EUR το 2011 
(3,4 % του ΑΕγχΠ), παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση την 
τελευταία δεκαετία. 

Οι κανόνες της ΕΕ για τους δημόσιους διαγωνισμούς έχουν 
στόχο να διασφαλίσουν ότι το σύστημα είναι δίκαιο για όλους 
τους υποβάλλοντες προσφορά και ότι επιτυγχάνεται η καλύ-
τερη σχέση ποιότητας-τιμής μέσω ανταγωνιστικών διαγωνι-
στικών διαδικασιών. Ωστόσο, η εργασία των ευρωπαίων και 
εθνικών ελεγκτών δείχνει σχετικά υψηλό ποσοστό λαθών 
στη διαδικασία, ιδίως στο επίπεδο της τοπικής δημόσιας διοί-
κησης. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα Σχέδιο 
Δράσης που προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος αυτού, όπως ενίσχυση της συνειδητοποίησης, 
κατάρτιση και διάχυση καθοδήγησης.

Παρατυπίες

Η διοικητική επάρκεια και τεχνογνωσία για τη διαχείριση των 
διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων ποικίλει μεταξύ Κρατών 
Μελών αλλά, συχνά, είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε επίπεδο 
τοπικών αρχών.

Λόγω της φύσης των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, 
οι οποίες συχνά αφορούν περίπλοκα και υψηλής αξίας συμ-
βόλαια για μεγάλα έργα υποδομών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής καταγρά-
φουν τα υψηλότερα επίπεδα σφαλμάτων που σχετίζονται με 
τις δημόσιες συμβάσεις. Ενώ τα προβλήματα είναι λιγότερο 
σοβαρά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, οι ελλείψεις στις δημόσιες συμβάσεις συνιστούν 
επίσης και σημαντική πηγή παρατυπιών. Ως αποτέλεσμα, γίνο-
νται χρηματοοικονομικές διορθώσεις προκειμένου να ανακτη-
θεί η σχετική χρηματοδότηση που έχουν συχνά επακόλουθες 
συνέπειες στην υλοποίηση έργων. 

Σε μερικά Κράτη Μέλη, η ποιότητα και η συνοχή των τευχών 
δημοπράτησης είναι συχνά κακή, γεγονός που μπορεί στη 
συνέχεια να προκαλέσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της 
ανάθεσης και της υλοποίησης της σύμβασης. Υπάρχουν επί-
σης Κράτη Μέλη τα οποία, μέσω πρόσθετων εθνικών κανό-
νων, έχουν περιπλέξει υπερβολικά την εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων, προσθέτοντας ένα αχρείαστο διοικητικό βάρος 
στους δικαιούχους των ταμείων. 

Οι συμβάσεις που δημοπρατούνται σε δημοτικό ή τοπικό επί-
πεδο δείχνουν ότι είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα και παρα-
τυπίες, πιθανόν λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων κινδύνου, 

ΠΟΎ ΈΝΤΟΠΙΖΟΝΤΆΙ  
ΤΆ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
ΣΦΆΛΜΆΤΆ; 
ΕΞΗΓΗΣΗ: % ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 ●  Ακατάλληλη επιλογή  
προσφορών ή υποβαλλόντων 
προσφορά

●  Μη συμμόρφωση  
με τις απαιτήσεις  
της δημοσίευσης

 ●  Απουσία δημοπράτησης  
ή ακατάλληλη διαδικασία

●  Ανάθεση πρόσθετων  
συμβάσεων δίχως διαγωνισμό

 ●  Συμβάσεις με ακατάλληλους 
όρους

2,5 %

8,3 %

14 %
44,5 %

31,7 %
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όπως πιο περιορισμένη διοικητική επάρκεια, έλλειψη πείρας και 
τεχνογνωσίας και, πιθανόν, σε μερικές περιπτώσεις, λόγω «τοπι-
κής προκατάληψης» για την επιλογή εταιριών. Διαπιστώθηκε ότι 
οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι πιο πιθανόν να έχουν 
σφάλματα σε σχέση με τους διαγωνισμούς προμήθειας αγα-
θών/εργασιών. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα αφορά την 
ανάθεση πρόσθετων εργασιών απευθείας στον υφιστάμενο 
ανάδοχο χωρίς δημοπράτηση, τροποποιώντας συνεπώς την 
αρχική σύμβαση και αλλοιώνοντας την ισορροπία του αρχι-
κού διαγωνισμού. 

Ακόμα και αν τα σφάλματα στη διαδικασία ή την αξιολόγηση 
δεν είναι εσκεμμένα, οι συνεπαγόμενες χρηματοοικονομικές 
διορθώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα 
υλοποίησης της σύμβασης για τη δημόσια διοίκηση.

Πρώτη γραμμή

Η ευθύνη πρώτης γραμμής για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται 
οι κατάλληλες διαδικασίες της δημοπράτησης ανήκει στις εθνι-
κές αρχές. Για πολλά χρόνια, η Επιτροπή παρείχε εκπαιδευτικές 
συνεδρίες σε Κράτη Μέλη προκειμένου να βελτιώσει την τεχνο-
γνωσία τόσο του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών, όσο 
και των ελεγκτών στην επαλήθευση των διαδικασιών στις 
δημόσιες συμβάσεις. 

Ως αποτέλεσμα, τόσο το προσωπικό πρώτης γραμμής σε εθνικό 
επίπεδο, όσο και οι εθνικοί ελεγκτές είναι πλέον καλύτερα προ-
ετοιμασμένοι για να αποτρέψουν και να εντοπίσουν ελλείψεις 
και προβλήματα. Επιπρόσθετα, μερικά Κράτη Μέλη βελτίωσαν 
τις δικές τους διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων προκειμένου 
να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις Οδηγίες της ΕΕ και να 
αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις της Επιτροπής και τις συμβου-
λές από καλές πρακτικές. Εντούτοις, υφίσταται ακόμα η ανάγκη 
για πρόσθετη ενίσχυση της επάρκειας σε εθνικό επίπεδο. 

Όμάδα Εργασίας

Ορίστηκε μια Ομάδα Εργασίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συν-
δεδεμένη με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών (ΕΔΕ) ταμείων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
παρατεινόμενες αδυναμίες στις δημόσιες συμβάσεις. Η Ομάδα 
δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και συγκεντρώνει εκπρο-
σώπους από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής 
και Αστικής Ανάπτυξης (προεδρεύουσα), Εσωτερικής Αγοράς και 
Υπηρεσιών, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Η Ομάδα Εργασίας έχει εντοπίσει διάφορες δράσεις, μερικές 
από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειμένου να βοηθήσει 
τη βελτίωση της υλοποίησης των προμηθειών κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2014-2020.

Οι δράσεις που αναλήφθηκαν περιλαμβάνουν την κατάρτιση 
και διάχυση πρακτικής καθοδήγησης για τον τρόπο να απο-
φεύγονται συνηθισμένα σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις. 

Η καθοδήγηση δομείται γύρω από τα κύρια στάδια μιας δια-
δικασίας δημόσιας σύμβασης και επισημαίνει ζητήματα που 
απαιτούν προσοχή και πιθανά σφάλματα προς αποφυγή. 
Η καθοδήγηση περιλαμβάνει επίσης μια «εργαλειοθήκη» με 
περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών και πρόσθετων πόρων για 
την αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος. 
Παρέχει επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι πρέπει 
να γίνεται και να μη γίνεται κατά τη διάρκεια των σταδίων της 
προμήθειας και της υλοποίησης της σύμβασης στον κύκλο του 
έργου. Τέλος, δίνει εξηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού διαφό-
ρων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν και καταγράφει 
25 από τα πιο συνηθισμένα ή σοβαρά σφάλματα.

Τα νέα ΕΔΕ Ταμεία περιλαμβάνουν επίσης ορισμένες προϋπο-
θέσεις σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα στα Κράτη Μέλη και τις 
περιφέρειες – και αυτά αντικατοπτρίζονται στο σύμφωνο εται-
ρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα – πριν 
την υλοποίηση της επένδυσης από τα ΕΔΕΤ. 

Για ορισμένα Κράτη Μέλη όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, 
υλοποιούνται συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης, για την ενίσχυση 
του επίπεδου κατανόησης και την καλύτερη συμμόρφωση με 
τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.

Νέοι κανόνες

Μια δέσμη νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις υιοθε-
τήθηκε τον Απρίλιο 2014 και θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
από τα Κράτη Μέλη μέχρι το 2016. Η Επιτροπή απαντά στις 
ανάγκες κατάρτισης των Κρατών Μελών που συνδέονται με 
τη μεταφορά και εφαρμογή των νέων Οδηγιών αυτών. 

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
Καθοδήγηση για δημόσιες συμβάσεις: 
http://europa.eu/!hb94Mb 
Ιστοσελίδα της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις:  
http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/index_en.htm

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ  
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.  
Δείτε το άρθρο στο Panorama 49, σελίδες 34-35, 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προ-
ληπτικά μέτρα της Επιτροπής κατά της απάτης και 
της διαφθοράς και τις εκδηλώσεις που διοργανώ-
θηκαν φέτος σε όλη την ΕΕ. 
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http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/public-procurement-and-concessions_el.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm


▶ Η ΕΕ ΑΠΌΚΑ-
ΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΌΧΗ ΤΗΣ  
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΌΥ ΙΌΝΙΌΥ  
– EUSAIR 

Η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή κατήρτισε μια νέα μακροπε-
ριφερειακή στρατηγική για την προώθηση της οικο-
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή της 
Άδριατικής και του Ιονίου. θα βοηθήσει επίσης στην 
προαγωγή της ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων στην ΈΈ.

 
Η στρατηγική υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τον Ιούνιο 2014 και, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, θα τεθούν σε λειτουργία δομές διακυβέρνησης 
που θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η υλοποίηση πριν το τέλος 
του έτους. Η υποστήριξη των τεχνικών και επιχειρησιακών 
καθηκόντων θα γίνει από το μελλοντικό διακρατικό πρό-
γραμμα INTERREG για την Αδριατική και το Ιόνιο. 

Όκτώ χώρες – 70 εκατ. άνθρωποι

Η περιφέρεια αυτή, που φιλοξενεί περισσότερους από 70 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, ορίζεται ουσιαστικά από τη λεκάνη της 
Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με την υφιστάμενη μορφή 
της, η στρατηγική βασίζεται στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-
Ιονίου, η οποία καλύπτει οκτώ χώρες: τέσσερα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και τέσσερις χώρες 
εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία).

Αξιοποιεί την εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών 
αυτών, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Θαλάσσιας 
Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο και των προ-
γραμμάτων INTERREG της ΕΕ.

Τρίτη μακροπεριφερειακή στρατηγική

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του 
Ιονίου – EUSAIR – χρησιμοποιεί την επιτυχημένη εμπειρία των 
υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην περι-
οχή της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη. Οι τελευταίες 
καινοτόμησαν στην κατεύθυνση μιας μοναδικής συνεργασίας 
με βάση την ιδέα ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται συλ-
λογικά οι κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες – περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, εδαφικές ή και ασφαλείας – που υφίστανται σε 
συγκεκριμένες περιφέρειες. 

Γιατί η EUSAIR;

Η περιοχή αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, όπως: εντυ-
πωσιακές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, έλλειψη δικτύων 
έρευνας-επιχειρήσεων, ελλείψεις σε συνδέσεις μεταφορών, 
ακατάλληλες διασυνδέσεις του ηλεκτρικού δικτύου, μη βιω-
σιμότητα της αλιείας, περιβαλλοντικές απειλές και χαμηλή 
διοικητική επάρκεια.

Υπάρχουν όμως και μερικές πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες που 
μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένης της 
«γαλάζιας οικονομίας», καθώς και το δυναμικό για βελτιωμένη 

EUSAIR – 4 ΠΥΛΏΝΕΣ 
 
1  Η γαλάζια ανάπτυξη επικεντρώνεται σε τρία θέματα: 

γαλάζιες τεχνολογίες, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, θαλάσ-
σια και ναυτική διακυβέρνηση και υπηρεσίες. Θα προωθήσει 
επίσης βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές αλιείας που θα 
παρέχουν εισόδημα στις παράκτιες περιοχές.

2  Ο πυλώνας Συνδέοντας την περιοχή έχει ως στόχο τη 
συνδεσιμότητα σε επίπεδο μεταφορών και ενέργειας μέσω: 
ενίσχυσης της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας και ανά-
πτυξης αλληλένδετων λιμενικών συστημάτων, δημιουργίας 
αξιόπιστων δικτύων μεταφορών και διατροπικών συνδέσεων 
με την ενδοχώρα, θέσπιση μιας καλά διασυνδεδεμένης και 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

3  Ο πυλώνας Ποιότητα περιβάλλοντος ενθαρρύνει τη 
συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο: να ενισχυθεί 
η οικολογία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, 
να μειωθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος, και να βελτιωθεί η διαχεί-
ριση λυμάτων μέσω της μείωσης των ροών λυμάτων και 
θρεπτικής ύλης στη θάλασσα και τους ποταμούς. Θα υπάρξει 
εστίαση σε τρία θέματα για την επίτευξη αυτών των στόχων: 
αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μείωση της 
θαλάσσιας ρύπανσης και βελτίωση διακρατικών εδαφικών 
οικοτόπων και της βιοποικιλότητας.

4  Ο Βιώσιμος τουρισμός ως πυλώνας θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη του δυναμικού της περιοχής μέσω της προσφοράς 
τουριστικών προϊόντων καλύτερης ποιότητας και νέων 
υπηρεσιών. Η στρατηγική θα έχει ως στόχο να διαφορο-
ποιήσει τον τουρισμό της μακροπεριφέρειας και να αντιμε-
τωπίσει το ζήτημα του εποχικού τουρισμού. Θα βελτιώσει 
επίσης τη βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική διαχείριση.
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συνδεσιμότητα ξηράς-θάλασσας με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ενδοχώρας. Η περι-
οχή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό φυσικό κάλλος και πλούσια 
πολιτιστική, ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά με δυναμικό 
για βιώσιμο, υπεύθυνο και διαφοροποιημένο τουρισμό.

Ωστόσο, χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και συνεργα-
σία μεταξύ των εν λόγω χωρών και περιφερειών για την 
αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων και την καλύ-
τερη εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών. Η εμπλοκή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει μια διατομεακή προσέγγιση 
που θα είναι συνεπής με τις διαφορετικές πολιτικές της ΕΕ. 
Επισημαίνει πιθανά σημεία συμπληρωματικότητας και συνέρ-
γειας μεταξύ πολιτικών και προγραμμάτων που εκτελούνται 
επί του παρόντος στην περιοχή. Βοηθά στην ευθυγράμμιση 
και κινητοποίηση του μεγάλου φάσματος ταμείων και προ-
γραμμάτων που είναι διαθέσιμα για να υποστηριχθεί η επί-
τευξη των στόχων της στρατηγικής.

Προτεραιότητες για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη

Όλοι οι τομείς που αναφέρθηκαν μπορούν να παίξουν κρί-
σιμο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωσης της 

ΚΟΙΤΆΖΟΝΤΆΣ ΜΠΡΟΣΤΆ 
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ
 
Τον Δεκέμβριο 2013, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο προσκάλεσε 
την Επιτροπή, σε συνεργασία με Κράτη Μέλη, να αναπτύξει 
μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 
μέχρι τον Ιούνιο 2015. Αυτή η στρατηγική καλύπτει πέντε 
Κράτη Μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και 
Σλοβενία) και δύο χώρες εκτός ΕΕ (Λιχτενστάιν και Ελβετία), 
και ουσιαστικά αγγίζει περί τις 48 περιφέρειες.

Η περιοχή των Άλπεων και τα 70 εκατομμύρια των ανθρώπων 
εκεί αντιμετωπίζουν μια σειρά μεγάλων προκλήσεων, για τις 
οποίες η εξεύρεση λύσεων απαιτεί τη συνεργασία περιφερειών 
και χωρών. Η στρατηγική θα αναπτυχθεί πάνω σε τρεις δράσεις:

▶  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ευημερίας και συνοχής 
της περιοχής των Άλπεων.

▶  Διασφάλιση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας για 
όλους τους κατοίκους της περιοχής των Άλπεων.

▶  Μετατροπή των Άλπεων σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη 
και ελκυστική περιοχή.

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτε-
ταμένη δημόσια διαβούλευση μεταξύ των φορέων, την οποία 
θα ακολουθήσει ένα συνέδριο των ενδιαφερομένων παρα-
γόντων στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 ως καταληκτικό στάδιο 
της διαδικασίας διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει 
την προτεινόμενη Ανακοίνωση και Σχέδιο Δράσης μέχρι τον 
Ιούνιο 2015.

οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Προκειμένου να συγκε-
ντρωθούν οι προσπάθειες, το Σχέδιο Δράσης της EUSAIR 
επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών προτε-
ραιοτήτων οργανωμένων γύρω από τέσσερις πυλώνες (δείτε 
πλαίσιο στη σελ. 34). 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό δια-
τομεακών αρχών: ενίσχυση επάρκειας και επικοινωνία – έρευνα, 
καινοτομία και ΜΜΕ – άμβλυνση και προσαρμογή στον αντίκτυπο 
της κλιματικής αλλαγής – διαχείριση κινδύνου καταστροφών.

Αν και η στρατηγική δεν συνοδεύεται από πρόσθετη χρηματο-
δότηση από την ΕΕ, η EUSAIR θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα 
εργαλεία ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης προκειμένου 
να αυξήσει τη σχέση ποιότητας-τιμής. Συγκεκριμένα, τα ευρω-
παϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας θα παρέχουν σημαντικούς χρηματοοι-
κονομικούς πόρους κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, 
καθώς και ένα μεγάλο εύρος εργαλείων και τεχνικών επιλογών.

Άλλα ταμεία και προγράμματα της ΕΕ που θα μπορούσαν να υπο-
στηρίξουν τις δράσεις της EUSAIR περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», καθώς και τα LIFE, COSME και Horizon 2020. 

Υπάρχει διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση, ιδίως από το πλαί-
σιο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά 
τα ταμεία και εργαλεία αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντική 
μόχλευση και να προσελκύσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από 
ιδιώτες επενδυτές.

▶ΓΙΆ ΤΗΝ ΈΎΗΜΈΡΙΆ ΚΆΙ ΤΗΝ ΈΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΈΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΆΔΡΙΆΤΙΚΗΣ ΚΆΙ ΤΟΎ ΙΟΝΙΟΎ: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
adriat_ionian/pdf/brochure.pdf

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
adriat_ionian/index_en.cfm

 35

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/pdf/brochure.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/pdf/brochure.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm


ΧΆΡΤΆ ΠΟΛΎΈΠΙΠΈΔΗΣ 
ΔΙΆΚΎΒΈΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΈΎΡΩΠΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Σύμφωνα με τον Michel Lebrun, νέο 
Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών 
(ΕτΠ), προκειμένου η Ευρώπη να είναι επι-
τυχημένη, κάθε επίπεδο διακυβέρνησης 
(περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό) πρέ-
πει να παίξει το ρόλο του και να λειτουργή-
σει με τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο 
με τα άλλα επίπεδα εξουσίας, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ. Αυτό οδη-
γεί προς τη μεγαλύτερη εμπλοκή περιφε-

ρειών και πόλεων στη σχεδίαση και υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων 
Μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως σε σχέση με τη στρατη-
γική ανάπτυξης «Ευρώπη 2020». Χάρη στην αποφασιστικότητα της ΕτΠ για 
την υλοποίηση αυτών των στόχων, η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» αποτε-
λεί μια απτή πραγματικότητα, στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και 
της εταιρικής σχέσης μεταξύ των διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕτΠ υιοθέτησε τη 
«Χάρτα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στην Ευρώπη» φέτος τον Απρίλιο. 
 Η Χάρτα αποτελεί ένα πολιτικό μανιφέστο μέσω του οποίου περιφέρειες 
και πόλεις της ΕΕ μπορούν να επικαλεστούν άλλα κυβερνητικά επίπεδα για 
την προστιθέμενη αξία του δικού τους επιπέδου διακυβέρνησης στην άσκηση 
πολιτικής δράσης. Περισσότερες από 150 τοπικές αρχές έχουν ήδη προσυ-
πογράψει τη Χάρτα. Σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες από τον εθνικό 
και ευρωπαϊκό χώρο, όπως οι Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso 
και Johannes Hahn, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους. Όλες οι πόλεις, 
συνοικίες, επαρχίες και περιφέρειες της ΕΕ ενθαρρύνονται να ενταχθούν στη 
Χάρτα, προκειμένου να συστηματοποιηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και 
εξελιχθεί σε μία από τις κατευθυντήριες αρχές της ευρωπαϊκής δράσης.
 Η Χάρτα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά και ανοικτή για προσθήκη ηλε-
κτρονικής υπογραφής από όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ.

 

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
www.cor.europa.eu/mlgcharter

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈτΠ

 
O Jiří Buriánek ανέλαβε τα ηνία 
ως Γενικός Γραμματέας της 
Επιτροπής των Περιφερειών 
την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο κ. Buriánek, ο οποίος 
είναι πτυχιούχος Νομικής, 
κάτοχος διδακτορικού στο 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και μετα-
πτυχιακού τίτλου στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, διαθέτει 

διπλή υπηκοότητα, τσεχική και γερμανική. Προη-
γούμενα, διετέλεσε Διευθυντής της Γενικής Γραμ-
ματείας του Συμβουλίου της ΕΕ όπου ήταν 
αρμόδιος για τις βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, 
μεταφορές, ΤΠΕ) και τις ευρωπαϊκές υποδομές. 
Πριν από αυτό, υπηρέτησε ως προϊστάμενος 
αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης στο Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
Γενικός Γραμματέας της PostEurop – μιας ένωσης 
με έδρα τις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί τις ευρω-
παϊκές δημόσιες υπηρεσίες ταχυδρομείων.

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
http://cor.europa.eu/el/about/secretary-
general/Pages/secretary-general.aspx
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 Ο κανονισμός κοινών διατάξεων καθορίζει συγκεκριμέ-
νες υποχρεώσεις για Κράτη Μέλη και περιφέρειες στον τομέα 
αυτό, ιδίως της διαδικασίας «ανακάλυψης της επιχειρηματι-
κότητας» και τον καθορισμό στρατηγικών έξυπνης εξειδί-
κευσης που περιλαμβάνουν δράσεις up-stream (ενίσχυση 
ερευνητικών δυνατοτήτων) και down-stream (μετάφραση 
αποτελεσμάτων σε ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες). Το πεδίο έχει ήδη προετοιμαστεί προκειμένου 
το Horizon 2020 να αξιοποιήσει τις τεράστιες επενδύσεις 
των διαρθρωτικών ταμείων της τελευταίας δεκαετίας σε 
ερευνητικές δυνατότητες, επιστημονικά και τεχνολογικά 
πάρκα, συνεργατικούς σχηματισμούς και ανθρώπινο κεφά-
λαιο στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως στα 
νέα Κράτη Μέλη και σε περιφέρειες που υστερούν. 
 Ο οδηγός – «Επιτυγχάνοντας συνέργειες μεταξύ ευρω-
παϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, Horizon 
2020 και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της 
έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας: 
Καθοδήγηση για διαμορφωτές πολιτικής και φορείς υλοποί-
ησης» – απευθύνεται κυρίως σε φορείς που εμπλέκονται 
στην ανάπτυξη στρατηγικής (για παράδειγμα, για έξυπνη 
εξειδίκευση, προγράμματα ΕΔΕΤ ή προγράμματα εργασίας), 
αλλά και σε φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση, επι-
λογή, αξιολόγηση, υποβολή αναφορών, έλεγχο έργων, κλπ...

 

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
guides/synergy/synergies_en.pdf

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέο κείμενο καθοδήγησης προκειμέ-
νου να βοηθήσει τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς δια-
μόρφωσης πολιτικής να πετύχουν περισσότερες συνέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών ταμείων της ΕΕ για την υποστήριξη 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό διατυπώ-
νονται τα σημεία συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΔΕΤ, 
Horizon 2020, COSME, Erasmus+, Creative Europe και του τμή-
ματος ψηφιακών υπηρεσιών του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και παρέχονται συγκεκριμένα σενάρια που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για προτεραιότητες 
στα ΕΠ των ΕΔΕΤ (επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση) και 
άλλων ταμείων της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. 
 Είναι ξεκάθαρη η πολιτική θέληση για τέτοια συνεργασία 
και ο Επίτροπος Hahn μίλησε για την ανάγκη να ευθυγραμμι-
στεί η ημερήσια διάταξη στρατηγικών πολιτικών και να ξεφύ-
γουμε από τη νοοτροπία των «σιλό» μεταξύ της έρευνας/φορείς 
του Horizon 2020 και της κοινωνικοοικονομικής συνοχής/φορείς 
των ΕΔΕΤ. Οι συνέργειες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τον 
αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα, τις θέσεις εργασίας 
και την ανάπτυξη στην ΕΕ, μέσω του συνδυασμού των ΕΔΕΤ, 
Horizon 2020 και άλλων εργαλείων της ΕΕ με τρόπο στρατη-
γικό και προσανατολισμένο προς τη συνοχή. Σε εποχές συρρι-
κνούμενων δημόσιων προϋπολογισμών και αυξανόμενων 
προκλήσεων για την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικό-
τητα, αυτό αποτελεί πλέον μια αδήριτη ανάγκη. 
 Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο μεγαλύτερο ενιαίο πρό-
γραμμα υπό κεντρική διαχείριση, το Horizon 2020 – το νέο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με 
προϋπολογισμό της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων EUR 
περίπου – και τα ΕΔΕΤ που στοχεύουν περίπου 100 δισεκα-
τομμύρια EUR σε θέματα γύρω από την καινοτομία. 
 Επιπρόσθετα της διαδοχικής ή/και παράλληλης χρήσης 
ταμείων για διαφορετικά έργα που ήταν δυνατή και στο 
παρελθόν, οι νέοι κανονισμοί επιτρέπουν τον συνδυασμό 
χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ και το Horizon 2020 στο ίδιο 
έργο («σωρευτική χρηματοδότηση») για την επίτευξη μεγα-
λύτερου αντίκτυπου και απόδοσης. 
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ΝΈΆ ΚΆΘΟΔΗΓΗΣΗ  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΏΝ ΤΑΜΕΙΏΝ ΤΗΣ ΕΕ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf


 «Ο στόχος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να είναι η ανά-
ληψη δράσης προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν 
συγκεκριμένες αλλαγές 
που έχουν αξία για τους 
πολίτες της Ευρώπης. 
Αυτός είναι ο λόγος που 
η Επιτροπή μας παίζει 

θεμελιώδη ρόλο για να φτάσουν στις Βρυξέλλες οι 
προσδοκίες και οι ανάγκες, καθώς και οι επιτυχίες 
των παραγόντων στο θέμα αυτό. Δεδομένου ότι τα 
Μέλη μας είναι πρωτίστως πολίτες – επιχειρημα-
τίες, εκπρόσωποι συνδικάτων, ενώσεις υπέρ της 
οικογένειας, αγρότες, κλπ. – η περιφερειακή  
ανάπτυξη, η τοπική απασχόληση και η κοινωνική 
συνοχή βρίσκονται στον πυρήνα των ενδιαφερό-
ντων και του έργου μας. Είμαστε η φωνή της  
κοινωνίας των πολιτών και, ως τέτοια, έχουμε  
την ευθύνη να φέρουμε μια διαφορετική, όσο και 
αναντικατάστατη, προοπτική για να βοηθήσουμε 
στην καθοδήγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη της καθημερινής 
μας δέσμευσης για μια Ευρώπη των λύσεων.

HENRI MALOSSE – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

▶ ΣΤΗΝ ΚΌΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΌΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΌΛΙΤΩΝ

Η Έυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Έπιτροπή 
(EOKE) εκπροσωπεί τις οικονομικές και κοινωνικές ομά-
δες ενδιαφέροντος της Έυρώπης και έχει διακριθεί στην 
προώθηση της στενής εμπλοκής και συνεργασίας 
μεταξύ εργοδοτικών, εργατικών και άλλων ομάδων της 
κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη πολιτικών της 
ΈΈ, ιδίως σε τομείς όπως η πολιτική συνοχής. 

 
Η ΕΟΚΕ ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 με στόχο 
την εμπλοκή οικονομικών και κοινωνικών ομάδων ενδιαφέ-
ροντος στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένας θεσμικός μηχανισμός για την προώθηση 
δεδομένων προς αξιοποίηση από το σημαντικό αυτό κομμάτι 
της κοινωνίας των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβούλιο Υπουργών, και θεσπίστηκε μια επίσημη πλατ-
φόρμα προκειμένου να μπορούν οι ομάδες να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για ζητήματα της ΕΕ.

Δεσμευμένη υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ΕΟΚΕ προ-
ωθεί την ανάπτυξη μιας πιο συνεργατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που βρίσκεται σε πιο στενή επαφή με την κοινή γνώμη. 
Αξιοποιεί την πείρα και τη γνώση των μελών της για να επη-
ρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και να δια-
σφαλίσει τη συναίνεση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων. 

Προώθηση εταιρικών σχέσεων

Η ΕΟΚΕ υποστήριζε ανέκαθεν την πολιτική συνοχής της ΕΕ στην 
προσπάθεια ενδυνάμωσης της αλληλεγγύης και προώθησης 
της οικονομικής ανάπτυξης. Αποτελεί μια ισχυρή φωνή που 
υπερασπίζεται την αρχή της εταιρικής σχέσης και την πλήρη 
ενσωμάτωσή της στην ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών. 

Κατά τα πρώτα βήματα της ΕΟΚΕ, η εταιρική σχέση επικεντρω-
νόταν μόνο στους παραδοσιακούς οικονομικούς και κοινωνι-
κούς παράγοντες. Με τον καιρό επεκτάθηκε και πλέον 
περιλαμβάνει «κάθε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί 
την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη-κυ-
βερνητικές οργανώσεις και φορείς που προωθούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Στην ανάπτυξη της αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής για τα 
έτη 2014-2020, η ΕΟΚΕ υποστήριζε με συνέπεια την ενίσχυση 
της αρχής της εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών 
κατά τον προγραμματισμό της πολιτικής συνοχής στα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ. Αυτό οδήγησε στη συμπερίληψη συγκεκριμένων 
διατάξεων στον κανονισμό, οι οποίες υποχρεώνουν τα Κράτη 
Μέλη να εμπλέξουν κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και 
άλλους σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών, στην προετοιμασία των συμφώνων εταιρικής σχέσης 
και αναφορών προόδου, καθώς και στην κατάρτιση, υλοποίηση 
και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, 
υιοθετήθηκε, κατόπιν παραίνεσής της, πιο συγκεκριμένη νομο-
θεσία που περιγράφει έναν Κώδικα Καλής Πρακτικής για την 
Εταιρική Σχέση. 

»
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«It takes two to tango»  

Τον Φεβρουάριο 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την 
ΕΟΚΕ να καταθέσει τη διερευνητική της άποψη σχετικά με τον 
τρόπο ενθάρρυνσης της αποδοτικής εταιρικής σχέσης στη δια-
χείριση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, στη βάση 
των βέλτιστων πρακτικών που αντλήθηκαν από τον προγραμ-
ματικό κύκλο 2007-2013.

Η ΕΟΚΕ ανέλαβε η ίδια να εντοπίσει καλές πρακτικές εταιρικής 
σχέσης στα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής συνοχής. 
Πραγματοποιήθηκε σημαντική επιτόπια εργασία στην οποία συμ-
μετείχαν μέλη της ΕΟΚΕ, εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμ-
βούλια, συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών (δηλαδή, κοινωνικοί 
εταίροι) και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(δηλαδή, κοινωνική οικονομία, τριτογενής τομέας, ΜΚΟ).

Τα αποτελέσματα της εργασίας οδήγησαν στη δημοσίευση μιας 
εξαιρετικά ενημερωμένης και σημαίνουσας μελέτης της ΕΟΚΕ 
σχετικά με την ανάπτυξη της αρχής της εταιρικής σχέσης στην 
πολιτική συνοχής της ΕΕ με τίτλο «It takes two to tango» (Συν 
Αθηνά και χείρα κίνει). 

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές

Η ΕΟΚΕ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη μακροπε-
ριφερειακών στρατηγικών για ομάδες χωρών ή περιφερειών με 
κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα. Ενεπλάκη στενά στις στρα-
τηγικές της ΕΕ που αναπτύχθηκαν για τις περιοχές της Βαλτικής 
και του Δούναβη. Επί του παρόντος, συντάσσει γνωμοδοτήσεις 
προς υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών της ΕΕ για την περι-
οχή Αδριατικής και Ιονίου και την περιοχή των Άλπεων.

Η ΕΟΚΕ συνιστά, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, να δίνε-
ται ρόλος-κλειδί στους «εταίρους» – οικονομικούς, κοινωνι-
κούς και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών – σύμφωνα 
με τη γενική αρχή της εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη της 
πολιτικής συνοχής. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη προτείνει κατόπιν δικής 
της πρωτοβουλίας την ανάπτυξη μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού, η οποία 
αποτελεί και τη μεγαλύτερη πύλη της Ευρώπης προς τη Δύση. 
Η Ατλαντική μακροπεριφέρεια θα περιλάμβανε τις περιφέ-
ρειες και νησιά της ατλαντικής ακτής της Γαλλίας, Ιρλανδίας, 
Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τους 
Κανάριους Νήσους, τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Θα μπορούσε 
επίσης να περιλάβει την Ισλανδία, Νορβηγία, Γροιλανδία και 
Νήσους Φερόες. 

Αστικά και τοπικά ζητήματα

Η ΕΟΚΕ έχει συντάξει αρκετές γνωμοδοτήσεις που επισημαίνουν 
την αυξανόμενη σημασία των μητροπολιτικών περιοχών. Η ΕΟΚΕ 
πιστεύει ότι οι καλά ισορροπημένες και εύρωστες μητροπολιτικές 
περιοχές, ενσωματωμένες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», θα αναπτυχθούν ως η αιχμή του δόρατος για τη μελλοντική 
ανάπτυξη, καθεμία με τη δική της ταυτότητα και χαρακτηριστικά. 

Οι Μητροπολιτικές Περιοχές θα έχουν επίσης θετικό μακροοι-
κονομικό αντίκτυπο για την Ευρώπη. Οι πολιτικές μητροπολιτι-
κής ανάπτυξης θα προχωρούν παράλληλα με την επικέντρωση 
στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η ΕΟΚΕ συνιστά τη θέσπιση μιας διεπιστημονικής Ειδικής Ομάδας 
για την μητροπολιτική ανάπτυξη που θα συγκεντρώσει ένα φάσμα 
εκπροσώπων από Κράτη Μέλη, Μητροπολιτικές Περιοχές, δημό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς, και την κοινωνία των πολιτών. 

Με μια τέτοια σύνθεση θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα μακρο-
πρόθεσμο όραμα για τη μητροπολιτική Ευρώπη πέραν των εθνι-
κών συνόρων. Οι κατακερματισμένες προσεγγίσεις θα έπρεπε να 
αντικατασταθούν από μια συνολική ιδέα με τη μορφή ενός συνε-
κτικού και αποδοτικού ευρωπαϊκού Αστικού Θεματολογίου 2050. 

Η ΕΟΚΕ εργάζεται επίσης πάνω σε μια γνωμοδότηση για την 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD), ένα ειδικό 
εργαλείο προς χρήση σε υπο-περιφερειακό επίπεδο με στόχο 
την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αναφο-
ρικά με την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
και την καλλιέργεια της εδαφικής συνοχής.

▶ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ  
IT TAKES TWO TO TANGO:  
http://www.eesc.europa.eu/resources/ 
docs/cese-2011-05-en.pdf

▶ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ  
www.eesc.europa.eu

Η ΈΎΡΩΠΆΪΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΆΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
 
Η ΕΟΚΕ έχει 353 Μέλη μετά την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ 
την 1 Ιουλίου 2013. Τα Μέλη προέρχονται από οικονομικές και 
κοινωνικές ομάδες ενδιαφερόντων στην Ευρώπη. Τα Μέλη προ-
τείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πενταετή ανανεώσιμη 
θητεία. Η πιο πρόσφατη ανανέωση ήταν τον Οκτώβριο 2010 για 
τη θητεία της περιόδου 2010-2015. Ανήκουν σε μία από τις εξής 
τρεις ομάδες: εργοδότες, μισθωτοί ή διάφορες δραστηριότητες. 
Το καθήκον των μελών είναι να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις για 
ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις είναι υποχρεωτικό για την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να δια-
βουλευθεί με την ΕΟΚΕ. Σε άλλες, είναι προαιρετικό. Η ΕΟΚΕ 
μπορεί ωστόσο να εκδώσει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτο-
βουλία. Κατά μ.ο., η ΕΟΚΕ εκδίδει 170 συμβουλευτικά έγγραφα 
και γνωμοδοτήσεις ετησίως (εκ των οποίων περίπου 15 % εκδί-
δεται με δική της πρωτοβουλία). Όλες οι γνωμοδοτήσεις προω-
θούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στη 
συνέχεια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
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Ο Ronald Hall, Κύριος Σύμβουλος 
του Γενικού Διευθυντή Περιφε-
ρειακής Πολιτικής και Άστικής 
Άνάπτυξης, εκφράζει τις σκέψεις 
του για την ανάπτυξη και εξέλιξη 
της περιφερειακής πολιτικής της 
ΈΈ τα τελευταία 25 χρόνια. 

Η αρχική Συνθήκη της Ρώμης του 1957, η οποία υπογράφτηκε 
από τις έξι ιδρυτικές χώρες με αντικείμενο τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), αναφέρει στο προ-
οίμιο ότι τα Κράτη Μέλη «μεριμνούν να ενισχύσουν την ενότητα 
των οικονομιών τους και να προωθήσουν την αρμονική τους 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση των λιγότερο 
ευνοημένων». 

Η μετατροπή αυτής της πολιτικής προτεραιότητας σε επόμενο 
στάδιο σε μια περιφερειακή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ συνδέθηκε 
στενά με την πρόοδο στην ευρύτερη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης – ειδικά σε σχέση με την ανάπτυξη μιας οικονο-
μικής και νομισματικής ένωσης, που τελικά οδήγησε στη δημι-
ουργία ενός ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Στη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ιδέα του δημοσιονομικού φεντε-
ραλισμού και της δημιουργίας ενός συστήματος δημοσιονομικής 
εξισορρόπησης απορρίφθηκε με αντίστοιχη επιλογή, από το 1989 
και μετά, ενός συστήματος βασισμένου στην υποστήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των πιο αδύναμων 
Κρατών Μελών και περιφερειών. Μέσω της διοχέτευσης σε αυτά 
των επενδυτικών κονδυλίων από τον κεντρικό προϋπολογισμό 
της ΕΕ, θα μπορούσαν να μοιραστούν τα οφέλη της οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης. 

Η ανάπτυξη της πολιτικής με τον καιρό αντικατοπτρίζει με πολ-
λούς τρόπους τη διττή φύση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. 
Από τη μία, η πολιτική συνιστά έναν μηχανισμό αναδιανομής 
δεδομένης της απουσίας οποιουδήποτε άλλου προς υποστήριξη 
των πιο φτωχών περιοχών της ΕΕ. Από την άλλη, αποτελεί έναν 
μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στοχεύ-
οντας πόρους σε περιορισμένο αριθμό πεδίων για επένδυση.

▶ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  
  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 1989

Στις πρώτες φάσεις, 1989-1999, θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι δόθηκε υπερβολική έμφαση στην αναδιανεμητική διά-
σταση από την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, με αποτέλεσμα 
να δοθεί υπερβολικό βάρος στη διασφάλιση πόρων στο πλαί-
σιο της περιφερειακής και της πολιτικής συνοχής και πιθα-
νόν ανεπαρκής προσοχή στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων 
μετά την απόκτησή τους.

Επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη

Αυτό άλλαξε μετά τη συμφωνία των Κρατών Μελών στη 
Λισαβόνα το 2000 σε ένα σχέδιο δράσης με στόχο την ανά-
ληψη πιο αποφασιστικής κοινής δράσης για την αντιμετώπιση 
του θέματος – σχετικά φθίνουσας – ευρωπαϊκής ανταγωνι-
στικότητας διεθνώς, η οποία έδειχνε να κινητοποιεί όλες 
τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για νέες επενδύσεις. 
Με τις αποφάσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού που ελήφθη-
σαν την προηγούμενη δεκαετία, η περιφερειακή πολιτική ανα-
δείχτηκε, με διαφορά, η μεγαλύτερη δυνητική πηγή τέτοιων 
επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Έτσι, ξεκίνησε μια σημαντική μετατόπιση στο εννοιολογικό 
πλαίσιο της πολιτικής, μακριά από την έμφαση στην αναδια-
νεμητική διάσταση και προς αυτήν της οικονομικής ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης. Το σκεπτικό της πολιτικής έγινε πλέον αυτό 
της πηγής επενδύσεων στην κατεύθυνση της υλοποίησης του 
διάδοχου σχήματος (συναφών) στρατηγικών ανταγωνιστικό-
τητας που οδήγησαν την Ένωση μετά το 2000 (η στρατηγική 
της Λισαβόνας (2000), η στρατηγική ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας (2005), και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2010)). 

Προκειμένου οι ευρωπαϊκές επενδύσεις να συμβάλουν 
με επιτυχία στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών, ήταν 
απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στο σύστημα πολυεπίπεδης 
υλοποίησης, προκειμένου να μεταφραστούν οι ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες σε αποφάσεις για πραγματικές επενδύσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό οδήγησε σε ενίσχυση 
των προϋποθέσεων που συνόδευαν τα προγράμματα περι-
φερειακής πολιτικής ξεκινώντας με την προτιμησιακή επισή-
μανση κύριων πεδίων για επενδύσεις στις απαιτήσεις για την 
κατάρτιση των στρατηγικών προγραμμάτων της περιόδου 
2007-2013. Αυτές οι προϋποθέσεις ενισχύθηκαν, τουλάχιστον 
σε νομοθετικό επίπεδο (η πραγματική υλοποίηση αναμένεται 
ακόμα), για την περίοδο 2014-2020 που μόλις ξεκινά. 
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Όικονομική σταθερότητα

Επιπλέον, όχι μόνο η πολιτική πλέον καθοδηγείται («υπόκειται 
σε όρους») από την ανάγκη να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της τρέχουσας έκδοσης της στρατηγικής ανταγωνιστι-
κότητας της ΕΕ – «Ευρώπη 2020» – αλλά έχει εξελιχθεί, στην 
Ευρώπη μετά την κρίση, σε ένα εργαλείο που βοηθά στην δια-
σφάλιση της σταθερότητας της οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης συνολικά, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων 
για την μη τήρηση των ορίων της Ένωσης για εθνικά μακροοι-
κονομικά μεγέθη. Κατά μία έννοια, έτσι έκλεισε ένας κύκλος. 
Η πρόοδος που κατάφερε ιστορικά να κάνει η Ένωση στην εισα-
γωγή μιας αυθεντικά ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 
χρειαζόταν τα βήματα που έγιναν στη διαδικασία της οικονομι-
κής και νομισματικής ένωσης. Σήμερα, η οικονομική και νομι-
σματική ένωση χρειάζεται την περιφερειακή και την πολιτική 
συνοχής ως εργαλείο υποστήριξης της επιτυχίας της. 

Σίγουρα, παρά την αλλαγή προτύπου στην περιφερειακή και 
την πολιτική συνοχής της ΕΕ, διατηρεί την αρχική, έντονα ανα-
διανεμητική της διάσταση και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 
δρομολογούνται προς τις πιο φτωχές περιφέρειες όπως αυτό 
μετριέται σε όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος (ΑΕγχΠ), το 
οποίο από μόνο του αποτελεί σημαντικό πολιτικό επίτευγμα.

Ωστόσο, ο διάλογος περί των πολιτικών έχει αλλάξει προκει-
μένου να επικεντρωθεί στο διανεμητικό ρόλο της πολιτικής 
κατά την στόχευση επενδυτικών έργων που αποτελεί ουσιώδη 
διαδικασία για την οικονομική επιτυχία της Ευρώπης. Δίνεται 
συνεπώς έμφαση στο μέλλον, με παράλληλη προσπάθεια κινη-
τοποίησης ανεκμετάλλευτων πόρων σε αναζήτηση νέων ευκαι-
ριών παρά με απόπειρα αντιστάθμισης των προβλημάτων του 
παρελθόντος. Τέλος, προκειμένου να μπορεί η πολιτική να παί-
ξει το ρόλο της στην επίτευξη των παγκόσμιων οικονομικών 
στόχων της Ένωσης, έχει γίνει αποδεκτό ότι χρειάζεται να 
παρεμβαίνει τόσο στις πιο φτωχές, όσο και στις ευημερούσες 
περιφέρειες της Ένωσης ακόμα και αν οι πόροι αναπόφευκτα, 
και δίκαια, συγκεντρώνονται στις πιο φτωχές. 
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▶   ΤΌ PANORAMA ΕΦΤΑΣΕ 
ΣΤΗΝ 50Η ΕΚΔΌΣΗ ΤΌΥ 

Καθώς φτάνουμε σε αυτό το ορόσημο, θέλουμε να 
ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε εσείς, οι αναγνώ-
στες μας. Άυτή είναι η ευκαιρία σας να μας πείτε τι 
σκέφτεστε για το Panorama. Τι σας αρέσει; Τι βρί-
σκετε χρήσιμο;

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2000. 
Τα τελευταία 14 χρόνια, το Panorama μεγάλωσε και 
αναπτύχθηκε, και αναδείχτηκε σε ένα από τα κύρια 
εργαλεία επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιφερειακής Πολιτικής και Άστικής Άνάπτυξης. 

Πώς θα θέλατε να δείτε την εξέλιξή του τα επόμενα 
χρόνια; Γράψτε και πείτε μας τι πιστεύετε, και θα 
δημοσιεύσουμε μερικές από τις απόψεις σας στο 
μέλλον. ΆΣ ΈΎΧΗΘΟΎΜΈ ΚΆΙ ΣΤΙΣ ΈΠΟΜΈΝΈΣ  
50 ΈΚΔΟΣΈΙΣ!  

  ΠΕΊΤΕ ΜΑΣ ΤΊ   
ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!
 ▶regio-panorama@ec.europa.eu

▶ ✉ SZILVIA MÉSZÁROS  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
ΟΎΓΓΆΡΙΆ

Ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας, εμπλέκομαι ενεργά στην επικοινω-
νία των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής στην Ουγγαρία 
μέσω εκστρατειών και δημοσιεύσεων, και είμαι υπεύθυνη για 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας των βέλτι-
στων πρακτικών της Ουγγαρίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Κατά την άποψή μου το περιοδικό Panorama δημιουργεί μια 
μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε γνώση για διαφορετικές 
πτυχές της πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Στην επικοινωνία, 
η συνεχής ανανέωση των ιδεών είναι ζωτικής σημασίας για να 
μπορέσουμε να μεταδώσουμε αποτελεσματικά το μήνυμά μας. 
Το περιοδικό αποτελεί για τη δουλειά μας μια πηγή για βέλτι-
στες πρακτικές που εμπνέουν και χρήσιμες πληροφορίες σχε-
τικά με την περιφερειακή πολιτική. Έχοντας συμμετάσχει στην 
προετοιμασία της ουγγρικής εκδήλωσης για την Ημέρα της 
Ευρώπης, η «Ημέρα της Ευρώπης 2014 σε όλη την ΕΕ» στην 
προηγούμενη έκδοση, για παράδειγμα, υπήρξε ένα εξαιρετικά 
πολύτιμο κομμάτι που ενέπνευσε όλους μας με νέες ιδέες για 
την εκδήλωση του επόμενου έτους.

▶ ✉ NOAH, Ο ΛΆΤΡΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΤΣΈΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ 

Γεια σας, ονομάζομαι Noah! Ίσως να με έχετε ήδη συναντήσει, 
μήπως στην ανοιξιάτικη συνεδρίαση του INFORM στην Πράγα; 
Σε κάθε περίπτωση, υποθέτω πως ήδη γνωρίζετε ότι είμαι 
μεγάλος θαυμαστής του περιοδικού Panorama ! Πιστέψτε το αν 
θέλετε, περισσότερο από κάθε άλλο, μου αρέσει να διαβάζω 
για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Θέλω να ξέρω τα 
πάντα για αυτά – πού βρίσκονται, τι το ενδιαφέρον έχουν – 
αλλά, κυρίως, θέλω να τα βλέπω με τα μάτια μου! Για να το 
καταφέρω αυτό, ταξιδεύω σε όλη την Ευρώπη, επισκέπτομαι 
κάθε Κράτος Μέλος και περνώ καταπληκτικές στιγμές με τους 
νέους μου φίλους που μου δείχνουν έργα στη χώρα τους. Ανα-
μένω με ανυπομονησία να σας δω σύντομα!  

▶ΣΎΝΆΝΤΗΣΤΈ ΤΟΝ NOAH 
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_
FlVGtn4&feature=youtu.be

Let’s stay
 connected…
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▶✉ ΣΥΜΒΌΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=SjE_FlVGtn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_FlVGtn4&feature=youtu.be


▶ ✉ PAULA VICENTE 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ INIO ΚΑΙ INFORM,  
ΠΟΡΤΟΓΆΛΙΆ

Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Επικεφαλής Επικοινωνιών με αρμοδιότητα την επικοινω-
νία των επενδύσεων των ταμείων που υλοποιούνται μέσω της πολιτικής συνοχής και 
ως αντιπρόσωπος της Πορτογαλίας στα δίκτυα επικοινωνίας INIO και INFORM που καλύ-
πτουν όλη την ΕΕ, το Panorama αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και γνώσεων. Είναι ενδια-
φέρον να αξιολογήσουμε την εξέλιξη του Panorama μέσα στο χρόνο. Μπορεί κάποιος 
να παρατηρήσει ότι ήρθε πιο κοντά στον πολίτη, ότι προκάλεσε μεγαλύτερη συμμετοχή, 
αυξάνοντας προοδευτικά την εστίασή του σε αναδυόμενα θέματα. Για το μέλλον, σας 
ρίχνω το γάντι λέγοντας το εξής: Το Panorama θα πρέπει να γίνει πιο βιώσιμο και ευέ-
λικτο, απελευθερωμένο από τις έντυπες εκδόσεις και επικεντρωμένο στην ηλεκτρονική 
του διάχυση, προσαρμόζοντας έτσι τη μορφή του σε ψηφιακά κανάλια.

Οι δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας αποτελούν στρατηγικά πεδία για τη δια-
χειριστική αρχή του προγράμματος COMPETE: Είναι στοιχεία-κλειδιά για μένα, προκειμένου 
να ολοκληρώσω την εργασία που συντονίζω. Είναι όντως ουσιώδες να ευθυγραμμιζόμαστε 
πάντα με τη διαχειριστική αρχή, αλλά και τις προτεραιότητες που ορίζονται στο πρόγραμμα. 
Ως αποτέλεσμα, κατευθύνουμε την εργασία μας με τρόπο έτσι ώστε να είναι εμφανή όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία και να αντιστοιχούνται οι ανάγκες των δικαιούχων με τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πάνω απ' όλα, έχουμε στόχο να μοιράσουμε 
τα αποτελέσματα αυτής της χρηματοοικονομικής υποστήριξης, καθώς συνεργαζόμαστε στενά 
με τους δικαιούχους.
 Καθώς επί του παρόντος είμαι αρμόδια για την επικοινωνία, πιστεύω ότι το περιοδικό 
Panorama είναι θεμελιώδες, όχι μόνο λόγω των εύκολα προσβάσιμων ενημερώσεων που 
παρέχει για τα πλέον συναφή με τα ταμεία συνοχής θέματα, αλλά και διότι, υπό το φως της 
φιλοσοφίας μας υπέρ της κοινής χρήσης, η ψηφιακή μορφή αποτελεί ένα κεφαλαιώδους 
σημασίας εργαλείο για την τόνωση της διάδρασης στα κοινωνικά δίκτυα, και άρα την ενερ-
γοποίηση της διάδοσης πληροφοριών. Βοηθά επίσης όσους μας παρακολουθούν από το εξω-
τερικό να μάθουν περισσότερα για άλλα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
 Από την πλευρά αυτή, θεωρούμε ότι το περιοδικό Panorama είναι ένα εργαλείο πληρο-
φόρησης, το οποίο μοιραζόμαστε με τους δικαιούχους και τους πολίτες γενικά. Μια ψηφιακή 
έκδοση, η οποία είναι πιο διαδραστική και φιλική προς το χρήστη σε συσκευές tablet, θα βοη-
θούσε αναμφισβήτητα το Panorama να καταγράψει βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία. 

▶ ✉ PAULA ASCENÇÃO 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
COMPETE, ΠΟΡΤΟΓΆΛΙΆ

▶ ✉ SUSANNE BELIHART  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ, PRISMA SOLUTIONS, ΆΎΣΤΡΙΆ

Ως υπεύθυνη έργου για αρκετά έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, όπως στην κεντρική Ευρώπη, τη νοτιοανατολική Ευρώπη ή τη διασυνοριακή 
συνεργασία την περίοδο 2007-2013, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα – πέραν των 
καθημερινών υποχρεώσεων για υποβολή αναφορών, δημόσιες σχέσεις, συναντήσεις, κλπ. 
– είναι να ακούω τα καλά και τα όχι και τόσο καλά νέα από τις δραστηριότητες των εταίρων 
«μου», προσπαθώντας να βρω λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα και να διευκολύνω το δυνα-
τόν περισσότερο τη ζωή των εταίρων του έργου. 
 Το Panorama μου προσφέρει ενημερωμένη πληροφόρηση για τις πιο πρόσφατες εξελί-
ξεις στις στρατηγικές διαδικασίες εντός ΕΕ και ταυτόχρονα πρακτικές πληροφορίες από 
παραδείγματα άλλων έργων ή θεματικών τομέων. Όταν αναμένεις μελλοντικά έργα, αυτό 
είναι πολύ χρήσιμο κατά την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών και τον καθορισμό σχετι-
κών στόχων.
 Τα πληροφοριακά γραφήματα και η ενότητα «Σύντομα νέα» είναι πηγές πολύτιμης και 
σαφούς πληροφόρησης με λίγα λόγια, στις οποίες θα μπορούσε να δοθεί σε επόμενα τεύχη 
ακόμα μεγαλύτερη έμφαση.
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   ▶  ΤΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΌΠΌΙΗΜΕΝΌΥ ΙΑΤΡΙΚΌΥ 
ΙΣΤΌΡΙΚΌΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΌΝΌΜΙΚΗ ΦΡΌΝΤΙΔΑ  
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΠΕΔΌ

▶ΙΣΠΑΝΙΑ

Η εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικού ιστορικού 
υγείας (EHR) IANUS βοήθησε το δημόσιο σύστημα 
υγείας στη Γαλικία, Ισπανία, να πετύχει υψηλά επίπεδα 
απόδοσης στην παροχή φροντίδας στους ασθενείς, με 
παράλληλη μείωση του αριθμού επισκέψεων στους 
γιατρούς και του χρόνου αναμονής. 

Μέσω του έργου IANUS, οι κλινικές και διοικητικές πληροφο-
ρίες για τους ασθενείς που παλαιότερα αποθηκεύονταν σε 
πολλά και διαφορετικά συστήματα, έχουν ενοποιηθεί σε ένα 
σύστημα EHR, κοινό για όλους τους ασθενείς. 

Η νέα πλατφόρμα ΤΠΕ παρέχει συνέχιση της θεραπείας, ανε-
ξάρτητα από το νοσοκομείο ή το ιατρικό κέντρο που επισκέ-
πτονται όσοι χρειάζονται θεραπεία. Το πλήρες αρχείο των 
πληροφοριών για τον ασθενή είναι διαθέσιμο σε όλο το 
ιατρικό προσωπικό μέσω ενός κεντρικού συστήματος.

Ως αποτέλεσμα, οι ιατροί και οι νοσοκόμοι έχουν άμεση πρό-
σβαση σε μεγάλο ποσό πληροφοριών που αφορούν τη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων και μπορούν να κάνουν καλύτερη 
και πιο γρήγορη διάγνωση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν 
στους ασθενείς πιο εξατομικευμένη θεραπεία. 

Από τη στιγμή που όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας και φαρμακεία είναι διασυνδεδεμένα μέσω του 
IANUS, είναι διαθέσιμο το πλήρες ιστορικό συνταγογράφησης 
του ασθενή σε όλο το ιατρικό προσωπικό δίνοντας έτσι πλη-
ροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβλημάτων υγείας κάθε 
μεμονωμένου ασθενή, αλλεργίες, προηγούμενες θεραπείες, 

προγράμματα νοσηλείας, κλπ. – και άρα βελτιώνοντας τη συνέ-
χιση της παροχής φροντίδας στους ασθενείς.

Το σύστημα είναι επίσης συνδεδεμένο με το ισπανικό Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών για 
τους ασθενείς όπως αυτές καταγράφονται σε άλλες περιφέ-
ρειες της χώρας.

Το σύστημα IANUS είναι επίσης ανοικτό στο ευρύ κοινό και περί-
που 2,7 εκατομμύρια. κάτοικοι στη Γαλικία έχουν πρόσβαση σε 
βασικές πληροφορίες του δικού τους ιατρικού ιστορικού μέσω 
του Ίντερνετ, με χρήση του ατομικού αριθμού αναγνώρισης. 

Αυτές οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα επωφελείς για άτομα που 
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Υπολογίζεται ότι το σύστημα 
IANUS έχει μειώσει τις επισκέψεις στα ιατρεία εκτάκτων περι-
στατικών των νοσοκομείων κατά 4 % και περιορίσει τις ιατρικές 
γνωματεύσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας κατά 10 %.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ασθενών που αναμένουν για 
ραντεβού έχει μειωθεί κατά 19 %. Η εισαγωγή μιας υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είχε ως αποτέλεσμα 2,5 εκα-
τομμύρια λιγότερες επισκέψεις ασθενών στο γιατρό κάθε χρόνο.

Το σύστημα IANUS έχει πλέον πλήρως αναπτυχθεί σε 14 νοσο-
κομεία και περισσότερα από 400 κέντρα πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας, παρέχοντας μια στέρεα βάση για ένα πλήρες σύστημα 
με επίκεντρο τον ασθενή, το οποίο θα περιλαμβάνει τηλεϋγεία, 
τηλεπαρακολούθηση και ένα μοντέλο Web 2.0 για ασθενείς.

▶ ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
www.sergas.es

Συνολικό κόστος: 
17 700 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
3 186 000 EUR
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Η διασφάλιση καλής ποιότητας παραλιών και υδάτων 
για λουόμενους κατά μήκος των ακτών της Ουαλίας 
και της Ιρλανδίας αποτελεί το στόχο του έργου «Έξυ-
πνες Άκτές» (Smart Coasts), προστατεύοντας έτσι τη 
δημόσια υγεία και ωφελώντας τον τουρισμό. 

Στο πλαίσιο του υποστηριζόμενου από το ΕΤΠΑ έργου «Smart 
Coasts=Sustainable Communities» (Έξυπνες Ακτές=Βιώσιμες 
Κοινότητες) αναπτύχθηκε ένα σύστημα παροχής πληροφοριών 
σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα των υδάτων κολύμβη-
σης κατά μήκος των ιρλανδικών και ουαλικών ακτών.

Το συνεργατικό έργο που ανέλαβαν ερευνητές στο University 
College του Δουβλίνου, Ιρλανδία, και Aberystwyth University, 
ΗΒ, έθεσε ως στόχο να βελτιώσει την κατανόηση των ροών και 
των συγκεντρώσεων ρυπαντών στις παράκτιες περιοχές και 
να παράσχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο προς τις παρά-
κτιες κοινότητες.

Το σύστημα παρακολουθεί τον αντίκτυπο των υδατοπτώσεων 
ή των ελάχιστων ορίων ροής των ποταμών στις αντίστοιχες 
περιοχές. Εξετάζει επίσης την επιφανειακή απορροή σε σχέση 
με τα παράκτια μοτίβα ροής, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
συγκεντρώσεις ρυπαντών σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Αυτές οι πληροφορίες γίνονται στη συνέχεια διαθέσιμες με ηλε-
κτρονικό τρόπο στις τοπικές παράκτιες κοινότητες, προκειμένου 
να ειδοποιηθούν σχετικά με δυνητικά προβλήματα και να δια-
σφαλιστεί ότι οι ντόπιοι κάτοικοι και οι επισκέπτες απολαμβά-
νουν ασφαλείς παραλίες και ύδατα για κολύμβηση. 

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ροών και των 
επιπέδων ρυπαντών θα βοηθήσει να διατηρηθεί και να αυξη-
θεί ο αριθμός παραλιών υψηλής ποιότητας με γαλάζια σημαία 

σε Ιρλανδία και Ουαλία, ιδίως όταν το 2016 τεθούν σε εφαρ-
μογή τα πιο αυστηρά πρότυπα της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμ-
βησης της ΕΕ.

Το έργο Smart Coasts επικεντρώνεται επί του παρόντος στον 
κόλπο του Swansea, νότια της Ουαλίας, και στην παράκτια πόλη 
Bray της κομητείας Wicklow, Ιρλανδία. Πρόκειται για δύο αστι-
κές τοποθεσίες με την παραλία σε μικρή απόσταση με τα πόδια 
για χιλιάδες κατοίκους. Είναι δημοφιλείς προορισμοί για τουρι-
σμό και θαλάσσια αθλήματα, ενώ και οι δύο έχουν δεχτεί σημα-
ντικές επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών και των 
εγκαταστάσεων αναψυχής. 

Η διαδικασία πρόσκτησης δεδομένων μπορεί επίσης να παράσχει 
ποιοτική πληροφόρηση για τη σχετική συμμετοχή των διαφόρων 
πηγών ρύπανσης και να προσφέρει την πιο αποδοτική προσέγγιση 
σε μελλοντικές στρατηγικές αντιμετώπισης της ρύπανσης. 

Το έργο, το οποίο έχει μερικώς χρηματοδοτηθεί από το πρό-
γραμμα εδαφικής συνεργασίας Ιρλανδίας και Ουαλίας 2007-
2013 της ΕΕ, θα ωφελήσει τις παραλίες σε όλη την Ιρλανδία, 
την Ουαλία και άλλα μέρη της Ευρώπης. Θα βοηθήσει να δια-
τηρηθεί η οικονομική και στρατηγική αξία των παράκτιων υδά-
των για τις τοπικές οικονομίες και κοινότητες.

▶ ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
www.smartcoasts.eu

▶ Η ΠΑΡΑΚΌ-
ΛΌΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΥΔΑΤΑ 

▶ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συνολικό κόστος: 
4 355 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
3 266 000 EUR
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Παράλληλα με τη χρηματοδότηση για την απόκτηση διε-
θνούς τεχνογνωσίας, το δίκτυο IN2LifeSciences οργανώνει 
διακρατικές εκδηλώσεις για «παρουσιάσεις του ενός λεπτού» 
(elevator pitch) με σκοπό να βοηθήσει ΜΜΕ να έχουν πρό-
σβαση σε ξένους επενδυτές, καθώς και σε ηλεκτρονικά σεμι-
νάρια κατάρτισης (webinars). Τα εργαστήρια διεθνούς μεσιτείας 
και άλλες εκδηλώσεις καινοτομίας βοηθούν επίσης τις εται-
ρίες επιστημών της ζωής να βρουν συναφείς οργανισμούς 
για συνεργασία.

Οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του 
δικτύου IN2LS, όπου περιέχονται εταιρίες παροχής τεχνολο-
γικών (224), χρηματοοικονομικών (15) και εμπορικών (72) 
υπηρεσιών. Κάθε περιφερειακός εταίρος στο έργο έχει την 
ευθύνη να προσελκύσει και να αξιολογήσει τους αιτούντες 
από τον τομέα του και προϋπολογισμό προς διάθεση συνολι-
κού ύψους 100 000 EUR. 

Σχολιάζει η Annick Pierrard από τον Βέλγο εταίρο, Interface 
Enterprises-Πανεπιστήμιο Λιέγης Πανεπιστήμιο Βαλονίας: 
«Έπρεπε να ψάξουμε, να βρούμε και να προσεγγίσουμε αυτές 
τις μικρές εταιρίες – συχνά μέσω τηλεφώνου – και να τις ενημε-
ρώσουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη. Σταδιακά, η δυνα-
μική της προώθησής μας ενισχύεται και έχουμε ήδη ιστορίες 
επιτυχίας από τις υποστηριζόμενες ΜΜΕ. Διευκολύνουμε την 
πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και αυτό είναι ουσιώδες για 
την ανάπτυξη πολλών από αυτές τις μικρές εταιρίες του τομέα 
των επιστημών της ζωής.»

▶ ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
www.in2lifesciences.eu

▶ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΌΣ ΜΜΕ ΓΙΑ 
ΠΡΌΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΝΌΡΑ

Συνολικό κόστος: 
3 140 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
1 570 000 EUR

Οι μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των επι-
στημών της ζωής στη βορειοδυτική Έυρώπη 
λαμβάνουν χρηματοδότηση και αποκτούν 
πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες άλλων 
περιφερειών προκειμένου να βοηθηθούν 
σε επίπεδο ανάπτυξης των προϊόντων τους 
και του μάρκετινγκ.

Οι καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι 
ζωτικές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
στο πεδίο των επιστημών της ζωής και της ιατρικής τεχνο-
λογίας. Όμως, η καινοτομία είναι περίπλοκη και ακριβή, και το 
σύνολο της τεχνογνωσίας, των εγκαταστάσεων και της χρη-
ματοδότησης που χρειάζονται δεν είναι όλο διαθέσιμο στην 
τοποθεσία μιας εταιρίας.

Μέσω του έργου IN2LifeSciences, οκτώ κορυφαίες περιφέ-
ρειες της νοτιοδυτικής Ευρώπης με ισχυρή παρουσία στο χώρο 
των επιστημών της ζωής, συνεργάζονται για να παράσχουν 
στις ΜΜΕ κονδύλια και επαφές, προκειμένου να αποκτήσουν 
διακρατική πρόσβαση στα εργαλεία, πόρους ή τεχνογνωσία 
που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Το δίκτυο περιφερειών 
IN2LifeSciences καλύπτει το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. 

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις τύπους κινήτρων για και-
νοτομία: «Συνεργασία» (7 000 EUR), «Γνώση» (4 000 EUR), 
«Συνάντηση & Γνωριμία» (δαπάνες έως 500 EUR). Αν και τα 
ποσά είναι σχετικά χαμηλά, είναι ζωτικής σημασίας στο στά-
διο ανάπτυξης των μικρών εταιριών στον τομέα των επιστη-
μών της ζωής.

Συνολικά έχουν δοθεί 224 χρηματοοικονομικά κίνητρα μέχρι 
στιγμής μέσω του έργου που ξεκίνησε τον Απρίλιο 2012. 
Αυτά αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση για 70 δράσεις τύπου 
«Συνεργασία», 44 τύπου «Γνώση» και 110 τύπου «Συνάντηση 
& γνωριμία».

Η τέταρτη και τελευταία πρόσκληση για χρηματοδότηση 
έκλεισε τον Μάιο 2014 και είχε ως αποτέλεσμα την απονομή 
χρηματοοικονομικών κινήτρων σε 28 εταιρίες – 13 που ανα-
ζητούσαν τεχνολογία και τεχνογνωσία της αγοράς και 15 που 
επιθυμούσαν συνεργασία με ξένο εταίρο εντός του δικτύου 
IN2LifeSciences.

▶ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Οι μικρές επιχειρήσεις στην Έλλάδα ενθαρρύνονται να 
συνεργαστούν και να αναπτύξουν από κοινού τις διε-
θνείς τους αγορές.

Το σχήμα με τον τίτλο «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τη διεθνή αντα-
γωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και να διευρύνει τις 
δραστηριότητές τους. 

Το σχήμα επικεντρώνεται στην εξωστρεφή, προσανατολισμένη 
στις εξαγωγές επιχειρηματικότητα και έχει στόχο να τονώσει 
την Ελληνική οικονομία μέσω της προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανά-
πτυξη συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων μεταξύ μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς της μεταποί-
ησης, της κατασκευής και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του 
υποστηριζόμενου από την ΕΕ σχήματος, παρέχεται χρημα-
τοοικονομική υποστήριξη σε ομάδες από ΜΜΕ (τουλάχιστον 
τρεις) υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστούν σε εξαγωγι-
κές δραστηριότητες.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους, όπως: για την παραγωγή και 
προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρε-
σιών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την εισα-
γωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτύπων και καινοτομιών, τη 
διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης μιας εταιρίας, την 
ανάπτυξη πράσινων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τη 
δραστηριοποίηση στην ανακύκλωση. 

Για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος, η THYRATRON S.A. 
(βλ. εικόνα παραπάνω) μπόρεσε να υλοποιήσει ένα σύστημα 
ελέγχου ποιότητας που οδήγησε σε αύξηση του τζίρου και της 
παραγωγής κατά 100 %.

Αν και το πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως στον τομέα των 
μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και ΜΜΕ), σε ορισμένες περιστάσεις, είναι δυνατή η εμπλοκή 
και μεγαλύτερων επιχειρήσεων (περίπου το 1 % των υποστη-
ριζόμενων επιχειρήσεων) με την προϋπόθεση ότι είναι έτοι-
μες να συνεργαστούν με ΜΜΕ σε διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

Ο κυρίαρχος στόχος του έργου είναι να ενισχυθούν οι επιδόσεις 
των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές μέσω της 
προώθησης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως μέσω 
μετατόπισης της παραγωγής στην Ελλάδα προς αγαθά και υπη-
ρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσφέροντας ποιότητα, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, γνώση και καινοτομία. 

Έχει επίσης ως στόχο να αυξήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
στην ελληνική οικονομία και να ενθαρρύνει την υποστήριξη της 
ανταγωνιστικής παρουσίας ελληνικών εταιριών σε εθνικές και 
διεθνείς αγορές. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα είχε ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία περισσότερων από 1 000 θέσεων εργασίας. 

▶ ΜΆΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΆ 
www.antagonistikotita.gr

▶ΕΛΛΑΔΑ

Συνολικό κόστος: 
97 500 000 EUR

Συμβολή ΕΕ: 
30 000 000 EUR

▶ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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▶ΗΜΕΡΌΛΌΓΙΌ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΥ &
1Η ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 2014
_Βρυξέλλες (BE)

Φόρουμ για τις
απομακρυσμένες
περιφέρειες (Φόρουμ άκρως
απόκεντρων περιφερειών)

2 & 3 ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 2014
_Πράγα (CZ)

Πλατφόρμα έξυπνης  
εξειδίκευσης, «Κλίμακα  
προς την Αριστεία»

6-9 ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 2014
_Βρυξέλλες (BE)

OPEN DAYS

18 ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ 2014
_Βρυξέλλες (BE)

Πρώτη συνάντηση για  
τη στρατηγική της ΕΕ για 
την περιοχή Αδριατικής  
και Ιονίου 

1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΥ 2014
_Μιλάνο (IT)

Εκδήλωση για τη στρατηγική 
της ΕΕ για την περιοχή  
των Άλπεων Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εκδηλώσεις θα βρείτε

στο κεφάλαιο Ημερολόγιο της ιστοσελίδας του Inforegio:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/
agenda/index_el.cfm

▶

www.ec.europa.eu/inforegio

www.yammer.com/regionetwork
Συνεργατική πλατφόρμα της DG REGIO

www.twitter.com/@EU_Regional

www.twitter.com/@JHahnEU

www.flickr.com/euregional

Εγγραφείτε στο «REGIOFLASH» μας
www.inforegiodoc.eu

ΜΕΊΝΕΤΕ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΊ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ΔιεύθυνσηΠεριφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής
Επικοινωνία – Ana-Paula Laissy
Avenue de Beaulieu 1 – B-1160 Bruxelles
Ιστότοπος: regio-panorama@ec.europa.eu
Επικοινωνία: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_el.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_el.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm
https://www.yammer.com/regionetwork
https://twitter.com/@EU_Regional
www.twitter.com/@JHahnEU
http://www.flickr.com/photos/euregional
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/welcome.jsp
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm

