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

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 περιφερειακής ανάπτυξης σε ένα εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων, 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 εκατομμύρια 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 συνοχής θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση, καινοτομία, 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 αποδίδεται στα αστικά κέντρα, τα οποία έρχονται έτσι πιο κοντά
στον πυρήνα της διαμόρφωσης πολιτικών της ΕΕ.

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 μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει 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 διαλόγου για πολιτικές και να βελτιωθεί ο συντονισμός.

Σύμφωνα εταιρικής σχέσης
Μέχρι σήμερα (09/09), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει 16 από τα 28 σύμφωνα εταιρικής σχέσης, ενώ τα προτεινόμενα 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 προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Open Days
Με φόντο τις προσπάθειες της Ευρώπης να επιτύχει την οικονομική ανάκαμψη μέσω της πολιτικής συνοχής και της ανάπτυξης συμφώνων εταιρικής σχέσης από τα Κράτη Μέλη, οι
OPEN DAYS 2014 θα αποτελέσουν ένα βήμα ζωντανού διαλόγου και συζήτησης πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.
Παράλληλα με τις κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις, θα διοργανωθούν περισσότερες από 100 συνεδρίες εργασίας που θα
περιλαμβάνουν «εργαστήρια» για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την εκπαίδευση επαγγελματιών, καθώς και «συζητήσεις» όπου ομάδες εμπειρογνωμόνων θα επικεντρώνονται
σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
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▶ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

▶ΈΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΌΧΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
	Η ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ

Καθώς το Panorama γιορτάζει την 50η του έκδοση,
συζητούμε με τον Johannes Hahn, Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, σχετικά με τα επιτεύγματα και τη μεταμόρφωση της πολιτικής συνοχής κατά τη θητεία του.

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα πρόσφατα είναι η αλλαγή που πετύχαμε στην εικόνα και την υπόσταση της πολιτικής συνοχής, λέει ο Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής, Johannes Hahn. «Τα πρώτα χρόνια, η πολιτική συνοχής επικεντρωνόταν στις πιο φτωχές περιφέρειες και τη μείωση των ανισοτήτων. Δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτό το ρόλο
αλλά πλέον έχει μεταμορφωθεί ριζικά 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. Και,
πιο σημαντικά, για την υποστήριξη της αλλαγής σε κάθε περιφέρεια, 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.

«

 λέον, η πολιτική συνοχής έχει
Π
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 – ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Ο Επίτροπος επισημαίνει τις νέες κοινές λέξεις που συνδέονται στενά με την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής, όπως
προσανατολισμός στα αποτελέσματα, απόδοση, στόχοι, σκοποί, παραδοτέα, κλπ. «Δεν πρόκειται για απλή φρασεολογία
αλλά αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί 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 πολιτική 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 στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
«Κυρίως, αλλάξαμε τη “νοοτροπία” που περιέβαλε την πολιτική συνοχής», τονίζει ο Επίτροπος. «Η αυστηρή διαδικασία
που εισαγάγαμε με τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να

4

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό, πραγματιστικό και υλοποιήσιμο “επιχειρηματικό σχέδιο” ή μια στρατηγική οικονομικής
ανάπτυξης που είναι κατάλληλη για την οικονομία και τις περιφέρειές 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 «λευκών επιταγών» – για τα περιφερειακά έργα έχουν παρέλθει,
εξηγεί. Πρέπει να δικαιολογείται το κάθε ευρώ που δαπανάται. 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 απαιτείται 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 περιφέρειες κατά τα επόμενα επτά έτη και θέτουν σαφείς στόχους για
επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
«Η νέα προσέγγιση θα μας βοηθήσει να δούμε αποτελέσματα προσδιορίσιμα ποσοτικώς και θα μας επιτρέψει να αξιολογούμε 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 παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει στρατηγική για την έρευνα; Είναι
σαν να προσπαθείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο δίχως τιμόνι.»
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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 προϋπολογισμό, είχαν εναποτεθεί υπερβολικά πολλά στην πολιτική
βούληση που, εν τέλει, δεν υπήρξε.»
Τα προβλήματα ωστόσο που στόχευε η στρατηγική της
Λισαβόνας – χαμηλή παραγωγικότητα, λιμνάζουσα οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ – δεν εξαφανίστηκαν, τονίζει ο Hahn.
Και η οικονομική κρίση του 2008 αποκάλυψε βαθιά ελαττώματα 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 επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τις σύγχρονες και βιώσιμες μεθόδους
παραγωγής.
«Μία από τις “καινοτομίες” αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής είναι η ευθυγράμμισή της με τις προτεραιότητες της
στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και η επικέντρωσή της σε περιορισμένο αριθμό συμφωνημένων στρατηγικών στόχων, έτσι
ώστε να διαμορφωθεί η κρίσιμη μάζα επενδύσεων στην επιλεγμένη 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 γνωρίζουμε 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 20142020 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
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στις περιφέρειες να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στους
δικούς τους τομείς τεχνογνωσίας ή συγκριτικού πλεονεκτήματος, 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 προσπάθειες της Ευρώπης να βοηθήσει τις περιφέρειές της να βγουν
από την ύφεση,» δηλώνει.

Δημόσιες επενδύσεις
Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μαζί με τη συγχρηματοδότηση 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 σπουδαίο ρόλο στον μετριασμό μερικών εκ των χειρότερων συνεπειών 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 συνοχής υποστήριξε επίσης τις προσπάθειες της χώρας για διαρθρωτικές 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 οικονομία,» 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
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την επίτευξη των στόχων τους. Οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές 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 μπορούν 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 DerryLondonderry το 2011 συμβολίζει έντονα την πρόοδο που έχει
επιτελεστεί στην κατεύθυνση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη Βόρειο Ιρλανδία.
Με την ευκαιρία, δόθηκε στον Επίτροπο Hahn ένα μοντέλο της
γέφυρας, το οποίο κοσμεί περήφανα το γραφείο του στις
Βρυξέλλες.

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

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 επενδυθεί 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.

«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

Όντας εντυπωσιασμένος από την πρόοδο της ειρηνευτικής
διαδικασίας, ο Hahn εγκαινίασε ένα συνέδριο το 2013 που
προσέφερε μια διεθνή πλατφόρμα για να διαχυθούν οι εμπειρίες από το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ και να παρακινηθεί ένας
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▶ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο 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 μεταφορών, 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: Ο Johannes Hahn κατά την επίσκεψή του στον κατεστραμμένο από
τις πλημμύρες δήμο του Obrenovac, Σερβία.

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

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 ομιλητών 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 κοινότητες” 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 γιατρεύονται 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 φυσικών 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 δισεκατομμυρίων EUR που διατέθηκαν για την πρόληψη καταστροφών.
Το Ταμείο, για παράδειγμα, είχε ενεργή συμμετοχή την επομένη του σεισμού στο Abruzzo, Ιταλία, ο οποίος κατέστρεψε
υποδομές, δημόσια κτίρια, σπίτια και επιχειρήσεις στην
περιοχή.

«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, πραγματοποιήθηκε επίσης και η αναμόρφωση του ταμείου. Οι μεταρρυθμίσεις 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 περιφέρειας 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 αποδοθεί στα αστικά κέντρα ένας πιο κεντρικός ρόλος στην επεξεργασία της πολιτικής συνοχής τα επόμενα χρόνια», λέει
ο Επίτροπος. «Ξεκινούμε να αναπτύσσουμε ένα αστικό θεματολόγιο 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 κρατικούς 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 τηλεϊατρικής και της εξωνοσοκομειακής αγωγής μπορούν να μειώσουν το βάρος στις ιατρικές υποδομές.»
«Τέτοιες προσεγγίσεις, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης 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 περιφέρειες μέσω της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικών 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 υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αλλά σαφώς, η πολιτική
θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τις ανάγκες των καιρών.
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8

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

2014 ▶ ΑΡ. 50]

Η τελευταία ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με την απόδοση της
πολιτικής συνοχής που δημοσιεύθηκε 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 πανευρωπαϊκό εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων στους
τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας και της υποστήριξης των ΜΜΕ.

Η χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω της πολιτικής συνοχής επικεντρωνόταν ιστορικά σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, αλλά πλέον απομακρύνεται από τις επενδύσεις σε
βαριές υποδομές και δίνει βάρος στη στήριξη των επιχειρήσεων 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 προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής αποτελεί αναπόσπαστο 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 επενδύσεων, ενώ η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μειώνονταν και οι περιφερειακές ανισότητες συρρικνώνονταν.
Από το 2008 η οικονομική κρίση έχει αναστρέψει σε μεγάλο
βαθμό την καλή δουλειά που έχει γίνει, οδηγώντας το δημόσιο χρέος και την ανεργία στα ύψη και μειώνοντας το ατομικό εισόδημα πολλών ανθρώπων. Ταυτόχρονα, η φτώχεια
και ο κοινωνικός αποκλεισμός διευρύνθηκαν πιο πολύ.
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▶Κ ΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ ΑΕΓΧΠ (PPS),
2011

▶ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (20-64),
2013

ΤΟ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟ ΕΓΧΏΡΙΟ ΠΡΟΪΌΝ (ΑΕΓΧΠ)
ΣΕ ΜΟΝΆΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ ΔΎΝΑΜΗΣ (ΜΑΔ) ΕΊΝΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΑΞΊΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΝΆ ΚΆΤΟΙΚΟ.
Δείκτης EΕ-28 = 100

% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ, ΗΛΙΚΊΑΣ 20-64

< 50

75 – 90

100 – 125

50 – 75

90 – 100

>= 125

< 60

65 – 70

75 – 80

60 – 65

70 – 75

> 80

Πηγή: Eurostat

Σημείωση: ΕΕ-28 = 68,3
Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 75 %.
Πηγή: Eurostat

Ιστορικό επιδόσεων 2007-2013

Υποστήριξη των δημοσίων επενδύσεων

Εντούτοις, η πολιτική συνοχής στην περίοδο 2007-2013 συνέβαλε ουσιαστικά στην επίτευξη ανάπτυξης και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η πολιτική 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.

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

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.

Στα περισσότερα Κράτη Μέλη, οι κρατικοί προϋπολογισμοί
παρουσίαζαν σημαντικό έλλειμμα κατά την περίοδο της κρίσης και τα επίπεδα του δημοσίου χρέους ανέβηκαν δραματικά, 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.

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

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 πολιτικής συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, έπεσαν κατά 32 %.
(1) Οι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και 2007.
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▶Σ ΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΡΎΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ
(ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ – PM10), 2011

▶Ε ΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ, 2013

ΜΈΣΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ
(µg/m3)

ΒΑΣΙΚΉ ΑΠΌΚΛΙΣΗ, ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΧΑΜΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΌ)
ΈΩΣ ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ (ΘΕΤΙΚΌ)

< 21

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΠΌΛΗΣ
< 100 000
100 001 – 250 000

21 – 31

250 001 – 500 000

31 – 44

500 001 – 1 000 000

44 – 67

1 000 001 – 5 000 000

> 67

> 5 000 000

Σημείωση: Μέσος όρος καταγεγραμμένος από σταθμούς μέτρησης εντός
των ορίων της πόλης. Πηγή: ΕΟΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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 ισοδυναμούσε 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 χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής παρήγαγε απτά αποτελέσματα σε
πολλούς σημαντικούς τομείς. Υποστηρίχθηκαν περισσότερα
από 60 000 έργα Ε&Α έως τα τέλη του 2012 και περισσότερες από 21 500 συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων.

< -1,75

-0,75 – -0,25

0,75 – 1,25

-1,75 – -1,25

-0,25 – 0,25

< 1,25

-1,25 – -0,75

0,25 – 0,75

Πηγή: ANTICORRP, με βάση δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας
και μία περιφερειακή έρευνα για την ποιότητα της διακυβέρνησης,
Charron, N. και συν. (2014)

Μεταξύ 2007 και 2012, η πολιτική βοήθησε σχεδόν 68 εκατομμύρια άτομα να συμμετάσχουν σε προγράμματα της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων 35 εκατομμύρια ήταν
γυναίκες, 21 εκατομμύρια νέοι, 22 εκατομμύρια άνεργοι και
περίπου 27 εκατομμύρια άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (υποχρεωτική εκπαίδευση ή και λιγότερο). Η πολιτική βοήθησε 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 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα
αναμένονται επίσης από τα προγράμματα της περιόδου 20072013 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 διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σταμάτησαν να μικραίνουν.
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«

 Η Έκθεση δείχνει σαφώς ότι η πολιτική

συνοχής έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και
ευέλικτο εργαλείο για τη στόχευση των διαφορετικών 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 επιδοτήσεων 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.

»

▶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».

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 προβλέψεις και ότι θα απαιτηθεί ουσιαστική προσπάθεια τα επόμενα
χρόνια για να επιτευχθούν με φόντο τους σημαντικούς περιορισμούς στους προϋπολογισμούς.

Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης
Τα πρώτα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητά
στην οικοδομή και την μεταποίηση, όπου η απασχόληση συρρικνώθηκε αισθητά ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της φούσκας 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 μεταποίηση προσφέρει μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας και της
προστιθέμενης αξίας.
Ο εδαφικός αντίκτυπος της κρίσης υπήρξε ποικίλος. Στα περισσότερα μέρη της ΕΕ, οι μητροπολιτικές περιφέρειες έδειξαν πιο
εκτεθειμένες σε οξεία σκαμπανεβάσματα, ενώ οι αγροτικές
περιφέρειες αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικές.

JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

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 περιφέρειες 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 παραγωγικότητας 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 μείωσαν τις ελλείψεις σε αντίστοιχα δίκτυα σε πολλές αγροτικές
περιοχές και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Η πρόσβαση
στο Ίντερνετ με χρήση τεχνολογίας νέας γενιάς, ωστόσο, δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις αγροτικές περιοχές όπου
η τεχνολογία αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

(2) Τ α Κράτη Μέλη της ΕΕ πριν το 2004.
(3) Η ΕΕ των 12 συν την Κροατία.
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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 αναπτυγμένα 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 επίσης 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 οικονομικής 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 συμβαίνει το αντίθετο.
Η κρίση είχε μεικτά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Η μείωση
της οικονομικής δραστηριότητας και του εισοδήματος διευκόλυνε 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 καινοτομίας και της ανάπτυξης, υπέφεραν περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με άλλες περιφέρειες στο επίπεδο
της απώλειας θέσεων εργασίας. Οι κάτοικοι των πόλεων αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο από τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλά Κράτη Μέλη.
Η αστική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει πολλές 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 καύσωνες, λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας», καθώς
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και σε πλημμύρες λόγω της εγγύτητάς τους, σε πολλές περιπτώσεις, με ποτάμια και τη θάλασσα.
Από την άλλη πλευρά, οι πόλεις προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα σε ότι αφορά την οικολογική απόδοση αφού η ιδιαίτερη εγγύτητα διαφορετικών σημείων μειώνει την ανάγκη
κάλυψης μεγάλων αποστάσεων. Επίσης, στις πόλεις προσφέρονται καλύτερες δημόσιες μεταφορές, παρέχοντας έτσι έναν
πιο ενεργειακό αποδοτικό τρόπο μετακίνησης και έτσι οι
άνθρωποι που ζουν στις πόλεις χρησιμοποιούν κατά μ.ο. λιγότερη ενέργεια για να θερμάνουν τα σπίτια τους.

Διακυβέρνηση
Ενώ οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά πετυχαίνουν καλή βαθμολογία 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 «λαδώνουν». 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 προκειμένου η κατάσταση στις περιφέρειες που υστερούν να φτάσει 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 πολιτικής συνοχής.

Επικέντρωση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»
Η προηγούμενη Έκθεση για τη Συνοχή που δημοσιεύθηκε το
2010 έδινε έμφαση στην ανάγκη οι επενδύσεις να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με
πιο αυστηρές προϋποθέσεις και πιο ιχνηλατήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα, η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για την
περίοδο 2014-2020 με την έντονα στρατηγική της προσέγγιση έχει αξιοποιήσει αυτές τις συστάσεις. Οι νέοι κανόνες και
προϋποθέσεις για χρηματοδότηση θα διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται 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.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report
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▶ΑΝΟΙΚΤΆ
ΔΕΔΟΜΈΝΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΣΥΝΟΧΉΣ
	ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ
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 προϋπολογισμό, κοινοβουλευτικά αρχεία, γεωγραφικά δεδομένα, νόμοι και δεδομένα για μια πλειάδα πολιτικών.
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί δημόσιοι φορείς ανέλαβαν
πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» των δεδομένων που διατηρούν με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της
λογοδοσίας, καθώς και τη δημιουργία νέων ειδών οικονομικής δραστηριότητας.

Πολιτική συνοχής της ΕΕ
και ανοικτά δεδομένα

Η νέα πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

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

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

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

(1)	
Ά ρθρο 115(2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
κανονισμός κοινών διατάξεων.
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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 κρατών, 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 αντιμετωπίζουν 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 εξερευνήσουν 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
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«

Η μεταρρύθμιση… θα μας
επιτρέψει να συγκεντρώσουμε αποτελέσματα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα
μας προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για
να εξηγήσουμε με απλό
και πειστικό τρόπο πώς
η πολιτική καταφέρνει
να κάνει τη διαφορά.

»

JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

πλατφόρμα, και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Μπορούν επίσης να κάνουν κοινή χρήση συνόλων δεδομένων μέσω κοινωνικών μέσων, καθώς και να ενσωματώσουν γραφήματα και
πίνακες στα ιστολόγια ή τις ιστοσελίδες τους. Η πλατφόρμα
προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα εγγραφής για ενημερώσεις μόλις ανεβαίνουν νέα δεδομένα.

Τι ακολουθεί;
Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της πολιτικής συνοχής έχει
σκοπό να προωθήσει το διάλογο για την απόδοση των επιχειρησιακών 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 υπηρεσιών, και να προωθούν τη δέσμευση των πολιτών στη διαδικασία 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 πολιτικής συνοχής το φθινόπωρο 2014. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει 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 διαδραστικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας για να μοιραστείτε, σχολιάσετε και υποβάλετε τις απόψεις σας!

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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▶ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΕΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΣΎΜΦΩΝΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΣΧΈΣΗΣ

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

	Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΔΙΆΡΘΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΆ ΝΑ ΥΠΆΡΞΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ
ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα στη
σειρά, μετά τη Δανία και τη Γερμανία, της οποίας το σύμφωνο
εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ)-ΕΔΕΤ
πήρε την έγκριση της Επιτροπής στις 23 Μαΐου 2014. Το
Panorama μίλησε με τον Γιώργο
Γιαν νούση, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΔΕΤ από τον Αύγουστο 2012,
με έδρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Αθήνα. Οι διαδικασίες
για την προετοιμασία και υποβολή του προσχεδίου ΣΕΣ
συντονίστηκαν από τον κο Γιαννούση υπό τις κατευθύνσεις του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης, 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 (ΓΓΔΕΕΣΠΑ) ως αρμόδια αρχή για το συντονισμό της προετοιμασίας
του νέου ΣΕΣ, ξεκίνησαν και συντόνισαν τη διαδικασία διαβούλευσης 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 διαβούλευσης και την κατάρτιση του ΣΕΣ. Οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι
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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, διοργανώθηκε ένα συνέδριο εθνικής ανάπτυξης, 13 περιφερειακά συνέδρια και εργαστήρια για την ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) σε κάθε περιφέρεια. Άλλα συναφή Υπουργεία διοργάνωσαν επίσης τα δικά
τους συνέδρια ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια μιας έντονης και αποδοτικής περιόδου διαβούλευσης, 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 διαβούλευσης, ανατέθηκε η σύνταξη αναφορών από εμπειρογνώμονες, 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, ΜΚΟ, κλπ.);
Πέραν της συμμετοχής των υπουργείων, περιφερειών και δήμων,
υπάρχει μακρύς κατάλογος νομικών προσώπων, φορέων και επιχειρήσεων 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 επίπεδο (π.χ. χρήση ερωτηματολογίων, δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων 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 υποβλήθηκαν 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 αποτελέσματα 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 προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στην ενσωμάτωση 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 διαπραγματεύσεις 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 στρατηγικές 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 κανόνων 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 Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα
και του Υπουργού, με τη βοήθεια αριθμού εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων από το υπουργικό συμβούλιο.
Τα ΕΠ καταρτίζονται από τις διαχειριστικές αρχές: Τα επτά
εθνικά ΕΠ ανατίθενται στις διαχειριστικές αρχές των αρμοδίων 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 αποσαφήνιση 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.

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 ενδελεχούς επεξεργασίας.

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

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

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η ανάγκη να συνδυαστούν χρηματοοικονομικοί 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 διαφοροποίησης των επιχειρήσεων. Η υποστήριξη εταιριών του αγροδιατροφικού τομέα απαιτεί το συνδυασμό χρηματοδότησης από
το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ. Εντούτοις, ο κανονισμός και το «υπόδειγμα» 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 συνδυασμό της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ με το Horizon 2020
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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 ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία ήταν χαμηλή σε σύγκριση με
το μέσο όρο της ΕΕ πριν την κρίση, μειώθηκε επίσης σε απαράδεκτα επίπεδα. Συνεπώς, η σημασία των ΕΔΕΤ ενισχύεται
για τη δημιουργία πλούτου στην Ελλάδα.
Η πρόκληση έχει πολλές πτυχές: ενώ στο παρελθόν, η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία συνέβαλε πολύ στην
αύξηση της ζήτησης, στη νέα περίοδο ο στόχος είναι η προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των εξαγωγών.
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος και τα ΕΔΕΤ αναμένεται να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή. Ακόμα, όπως εκτιμούν διεθνείς
εμπειρογνώμονες, προκειμένου το ελληνικό κατά κεφαλήν
εισόδημα το 2020 να φτάσει αυτό του 2008, οι συνολικές επενδύσεις 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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Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ: ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ
Συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ελλάδα
από την πολιτική συνοχής και άλλα ΕΔΕΤ για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020
▶ E UR (τρέχουσες τιμές)
ΕΤΠΑ
▶ 8 165 716 613 €
ΕΚΤ
▶ 3 690 994 020 €
Ταμείο Συνοχής
▶ 3 247 019 502 €
Το Ταμείο Συνοχής
▶
580 038 571 €
μεταφέρεται στο μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη»
(CEF)
Ευρωπαϊκή Εδαφική
▶
231 634 557 €
Συνεργασία
Πρωτοβουλία για την
▶
171 517 029 €
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας ▶
280 972 531 €
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
ΕΓΤΑΑ
▶ 4 223 960 793 €
(ΕΤΘΑ)
▶
388 777 914 €
ΣΎΝΟΛΟ
▶ 20 980 631 530 €

παίξουν τον ρόλο του καταλύτη ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό
σημαίνει επίσης ότι η αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων
πρέπει να ακολουθήσει μια σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού 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 προκλήθηκε 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 αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ και την απασχόληση (π.χ. αγροδιατροφικός
τομέας, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
Δεύτερον, να υποστηριχθούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε εξέχοντες κλάδους της οικονομίας, ενώ προετοιμάζονται παρεμβάσεις 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. καλλυντικά και γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, ΙΤΕ, έρευνα επί
συμβάσει). Η εξειδίκευση στην προώθηση της καινοτομίας πρέπει να συνδυαστεί με την υποστήριξη σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες «από τη βάση», τόσο από τοπικούς φορείς καινοτομίας
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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 γενικές 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 προσπάθειά της να συμβάλει στην κατάρτιση του ΣΕΣ, παρείχε πληροφορίες 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 αξιολόγησης πρέπει να επανεξετασθούν και οι αξιολογητές να αποκτήσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές, όπως
σύγκριση, αξιολογήσεις αντικτύπου, οικονομετρικά μοντέλα, κλπ.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που προετοιμάζουν τους όρους αναφοράς 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 ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη του παγκόσμιου ανταγωνισμού στους τομείς εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος
που μπορεί να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προβούν σε αυθεντικές
αποφάσεις. Ο διάλογος μεταξύ των παραγόντων, εμπειρογνωμόνων και σχετικών δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να είναι
συνεχής και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα από
παλαιές επιδόσεις και μελλοντικές τάσεις ή αναμενόμενες ασυνέχειες. 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 χρηματοοικονομική παρακολούθηση στην παρακολούθηση έργου.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.ggea.gr/index_en.htm

19

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

2014 ▶ ΑΡ. 50]

▶ΜΕΓΑΛΏΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΊ –
ΈΞΥΠΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
	OPEN DAYS 2014 – Η 12Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΠΌΛΕΩΝ

Η έκδοση των OPEN DAYS για το 2014, το επιτυχημένο
ετήσιο φόρουμ που οργανώνεται από κοινού από τη
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και την Επιτροπή 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 οικονομική ανάκαμψη μέσω των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής 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 εξειδίκευση, 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 διαχείριση προγραμμάτων, συγκεκριμένα στη χρηματοοικονομική
μηχανική, τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών, την αξιολόγηση επιδόσεων και αντίκτυπου.
Στο πεδίο της «Εδαφικής συνεργασίας» ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη νέα γενιά πανευρωπαϊκών προγραμμάτων:
INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT, καθώς και προσπάθειες
διεθνούς συνεργασίας.
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Ομιλητές υψηλού επιπέδου
Στην εναρκτήρια συνεδρία στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μια σειρά κεντρικών ομιλιών από ομιλητές υψηλού επιπέδου, 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 συνοχής. Ο προσκεκλημένος μας ομιλητής Angel Gurría, Γενικός
Γραμματέας του ΟΟΣΑ, θα παρουσιάσει δύο κορυφαίες δημοσιεύσεις: 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 Κοινοβουλίου (REGI) και της Επιτροπής Εδαφικής Πολιτικής Συνοχής 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 ανάπτυξη με πρωτοβουλία των κοινοτήτων (CLLD). Θα δοθεί
έμφαση στο βασικό ερώτημα πώς θα διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαθέτουν την απαραίτητη επάρκεια για την υλοποίηση των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών (ΕΔΕ) Ταμείων.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια των επόμενων 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

Η Ευρώπη στην περιοχή/πόλη μου

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

Σε μια προσπάθεια να φέρουμε την εκδήλωση OPEN DAYS
πιο κοντά σε τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, διοργανώνονται 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».

Αυτή η μορφή διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών δικτύωσης
μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών, θεσμών της ΕΕ και περιφερειακών εταίρων, και αυξάνει την επίγνωση καθώς προσελκύει
σπουδαστές και νέους ερευνητές στο θέμα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Διοργανώθηκαν οκτώ εργαστήρια με υποστήριξη από έναν
αριθμό επιλεγμένων και αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και
ερευνητών στο πεδίο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και συναφών πεδίων, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Master class
Το Πανεπιστήμιο OPEN DAYS φιλοξενεί και φέτος ένα Master
Class για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές σε αρχικό στάδιο 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 βελτίωση 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.

Απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό, δυνητικούς δικαιούχους της
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, ακροατήρια εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκούς και τα ΜΜΕ, λαμβάνουν μια σειρά μορφών 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 παρακολουθήσουν 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 οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχήτης Επιτροπής, η έκδοση
της Περιφερειακής Επετηρίδας της Eurostat για το 2014 και
η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Ευημερία.

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ
ΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
OPEN DAYS
ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ
ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΎΣ
ΡΟΉΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ
OPEN DAYS
www.opendays.europa.eu
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▶ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΑΣΤΙΚΌ
ΘΕΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
	
Κ ΆΝΟΝΤΑΣ ΒΉΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ
ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΑΣΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΕ
Πάνω από δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις.
Αυτά τα αστικά κέντρα επηρεάζονται από πολιτικές και πρωτοβουλίες της
ΕΕ σε αυξανόμενο αριθμό τομέων, όπως κοινωνικές υποθέσεις, πολιτισμός,
μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός Αστικού Θεματολογίου με στόχο την πιο στενή ενσωμάτωση
αυτών των πολυάριθμων πολιτικών. Το φόρουμ CITIES (ΠΟΛΕΙΣ) που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο 2014 ανέδειξε τα ερωτήματα
του «γιατί;», «τι;» και «πώς;» ενός αστικού θεματολογίου 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 ανεργίας. 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 ισχυρής 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.
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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 προσδώσει συνεκτικότητα σε μια πλειάδα πρωτοβουλιών και πολιτικών, 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 πολιτικών και σχεδίων.

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 αποτελεσματική υποστήριξη από τους σχετικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

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

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

Είναι κρίσιμο να μην θεωρηθεί ότι με το θεματολόγιο η ΕΕ
παρακάμπτει τις κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά ότι ενισχύει την εστίαση στην αστική διάσταση στο πλαίσιο των διαφόρων πρωτοβουλιών αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Κράτους
Μέλους. Κάθε πόλη της Ευρώπης έχει το δικό της δυναμικό και
αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Ένα αστικό θεματολόγιο πρέπει να αναγνωρίζει και να καλλιεργεί τα μοναδικά
αυτά πλεονεκτήματα.
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ΑΣΤΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ 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 υψηλών 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.
▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΤΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΕ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm?smenu_mapping_id=1
▶Υπαίθρια δημόσια βιβλιοθήκη
στο Magdeburg, Γερμανία.

«

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.

▶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 υλοποιηθεί ένα μελλοντικό αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, όπως:
▶▶ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις πόλεις – π.χ., μια αστική πλατφόρμα συντονισμού της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
αξιολόγηση του αστικού αντικτύπου, κλπ.,
▶▶καλύτερη συνάρθρωση και συνεκτικότητα κατά τη διαμόρφωση 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.

»

JOHANNES HAHN – ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

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 χαρακτηριστικά 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.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/
urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_el.pdf
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▶ΜΕΓΆΛΑ
ΈΡΓΑ ΜΕ
ΜΕΓΆΛΟ
ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ

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 Ελλάδα; Όλα αυτά είναι «μεγάλα
έργα» που συγχρηματοδοτούνται από περιφερειακά
ταμεία της ΕΕ – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης 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 προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

Λιγότερα μεγάλα έργα 2014-2020
Τα ελάχιστα όρια για μεγάλα έργα θα συνδεθούν με επιλέξιμες 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 επιτραπεί στην Επιτροπή να επικεντρωθεί στα πιο σημαντικά
έργα σε οικονομικό επίπεδο που απορροφούν και τους περισσότερους πόρους της ΕΕ.

24

VIDIN/ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ – CALAFAT/ΡΟΥΜΑΝΊΑ

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
Συνολικό κόστος:
ένα ζωτικό δεσμό σε μια διαδρομή βασικής
226 000 000 EUR
προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου
Συμβολή ΕΕ:
μεταφορών. Η νέα γέφυρα έχει μήκος 1,4 χλμ.
70 000 000 EUR
και προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον και
συνδυασμένες λύσεις ποτάμιας-οδικής-σιδηροδρομικής διακίνησης. Ακυρώνει ένα σημαντικό
εμπόδιο στις διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων προς τη Ρουμανία και την Κεντρική Ευρώπη, και διασφαλίζει
την καλύτερη ενσωμάτωση του βουλγαρικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών – καθώς
συνδέει τη Γερμανία με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Συνολικό κόστος:

96 500 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

28 000 000 EUR

NANCY/ΓΑΛΛΊΑ

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 εργάζονται 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 οδηγήσει στη δημιουργία 185 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης
και έξι νέων επιχειρήσεων.
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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 προσφέρει πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες συνθήκες ταξιδιού. Με τη χρηματοδότηση 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

GOLICE/ΠΟΛΩΝΊΑ

Το πρώτο αιολικό πάρκο της
Πολωνίας
Το πρώτο αιολικό πάρκο στην Πολωνία – ευρισκόμενο στην περιφέρεια 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 στροφείου, ανάλογα με τις συνθήκες ανέμου, επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ μέγιστης παραγωγής ισχύος και ελάχιστων επιπέδων
θορύβου. Έτσι θα επιτευχθεί βελτιωμένος εφοδιασμός με ηλεκτρισμό 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.
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Εκσυγχρονισμένη εκτίμηση
Με τη βοήθεια της πρωτοβουλίας Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS),
η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιοποιεί επιτόπια εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη Κρατών μελών και δικαιούχων,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γίνεται κατάλληλη προετοιμασία έργων, έτσι ώστε να αποκρίνονται με τον καλύτερο
τρόπο στους τομείς ανάγκης.
Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαδικασιών για την υποβολή ενός μεγάλου έργου στην Επιτροπή:
▶κοινοποίηση
▶
στην Επιτροπή όταν ένα έργο τύχει θετικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (JASPERS),
στη βάση της οποίας η Επιτροπή πραγματοποιεί πιο επιφανειακό ποιοτικό έλεγχο,
▶υποβολή
▶
του έργου απευθείας στην Επιτροπή, η οποία το αξιολογεί για να κρίνει εάν δικαιολογείται η αιτούμενη χρηματοοικονομική συμβολή.
Η έγκαιρη υλοποίηση των έργων πάντα αποτελούσε ένα ανησυχητικό 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 δισεκατομμυρίων 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 επιπρόσθετα 1 EUR συγχρηματοδότησης από άλλες δημόσιες
και ιδιωτικές πηγές.

Συνολικό κόστος:

56 000 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

10 000 000 EUR
▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/
major_projects/index_el.cfm
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▶ΧΡΉΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ
Η αυξημένη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (ΧΕ)
στην πολιτική συνοχής παρείχε κυρίως υποστήριξη προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο συγκεκριμένος
τρόπος υλοποίησης αποδείχτηκε ότι υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της απασχόλησης.

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν διάφορες μορφές,
όπως δάνεια, εγγυήσεις δανείων, μετοχικό κεφάλαιο, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση. Κατά
την περίοδο 2007-2013, υπήρξε σημαντική μετατόπιση προς
τη χρήση ΧΕ στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Το εκτιμώμενο 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

ΟΦΈΛΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
▶▶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 συμμετοχή και τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό τομέα.
▶▶Απομάκρυνση από την κουλτούρα της «εξάρτησης από
τις ενισχύσεις».
▶▶Π ροσέλκυση της υποστήριξης (και χρηματοδότησης)
του ιδιωτικού τομέα για την πιο αποδοτική επίτευξη
στόχων των δημόσιων πολιτικών.

26

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΜΜΕ
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 κεφαλαιακή αρωγή για χαρτοφυλάκια νέων δανείων σε ΜΜΕ,
▶ ▶τιτλοποίηση υφιστάμενων ή νέων χαρτοφυλακίων χρηματοδότησης χρέους.
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίησή της έχουν
συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας εκ των προτέρων 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 αποφασίσουν να συμμετάσχουν όταν η πρωτοβουλία τεθεί σε
πλήρη λειτουργία.

στην ανάγκη μεγαλύτερης χρήση ΧΕ, ιδίως σε συνθήκες δημοσιονομικής 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 εργάζονται με ΧΕ προκειμένου να υλοποιηθεί η πολιτική συνοχής.
Η εξισορρόπηση των στόχων του ιδιωτικού τομέα για μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης των επενδύσεων
με τους στόχους της πολιτικής συνοχής για συμβολή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένα
Κράτη Μέλη και περιφέρειες, μπορεί να είναι πρόκληση.
Η νομοθεσία για την πολιτική συνοχής της περιόδου 20142020 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 στόχους και προσφέρει μια σειρά επιλογών υλοποίησης.

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ
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ΧΕ-ΤΣΠ – ΔΎΟ ΤΎΠΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
▶ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ:
▶
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). Οι 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.
▶ΠΟΛΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ:
▶
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 υποβολής προτάσεων. Οι 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 διασυνοριακές πρωτοβουλίες).

▶Η αίθουσα συναρμολόγησης στην Binder and Co. AG.,
Eco World Styria Green Tech Valley, Αυστρία.

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 πλαίσιο 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 τυποποιημένων (off-the-shelf) εργαλείων: πρόκειται για δέσμες τυπικών
προϋποθέσεων για διαφορετικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ενός εργαλείου δανείων με καταμερισμό των κινδύνων για ΜΜΕ, ενός εργαλείου εγγυήσεων για ΜΜΕ και ενός
εργαλείου μετοχικού κεφαλαίου για ΜΜΕ. Μια άλλη δυνατότητα 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 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναπτύσσει ΧΕ για την αξιοποίηση των πόρων
του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση από την
Επιτροπή (π.χ. COSME, CEF), συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 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 συμβάλουν σε τέτοια εργαλεία επιπέδου ΕΕ, τα ΕΔΕΤ θα χρηματοδοτούν το 100 % αυτής της συμβολής.

Συνεργασία με τον Όμιλο ΕΤΕπ και άλλα
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει να βελτιστοποιηθεί η υλοποίηση 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 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία (ΧΕ-ΤΣΠ) θα είναι ένα ενοποιημένο εργαλείο 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 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένα συνέδριο με θέμα την ΧΕ-ΤΣΠ και
τα υποστηριζόμενα από τα ΕΔΕΤ χρηματοοικονομικά εργαλεία
θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2015 με περίπου 400 συμμετέχοντες από διαχειριστικές αρχές και άλλους παράγοντες.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/
index_en.cfm
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▶Ε ΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ
ΤΑΜΕΊΟ
2014-2020
	ΚΆΤΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ
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Στην παρούσα έκδοση, το Panorama επικεντρώνεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ένα από τα
πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ), μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Τα ΕΔΕΤ είναι τα κύρια ταμεία της ΕΕ για την περίοδο
2014-2020 για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των
θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

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 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας
καθώς αυτή αναδύεται από την κρίση. Κάθε χρόνο το ΕΚΤ στηρίζει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους βοηθώντας 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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ΚΆΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ
ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ
Μόνο κατά την περίοδο 2007-2012, περισσότεροι από
68 εκατομμύρια πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ συμμετείχαν σε
υποστηριζόμενες από το ΕΚΤ πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα:
▶ έ να 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 ενισχυόμενης ευημερίας, ενώ η οικονομική κρίση έχει αλλάξει
αυτό το περιβάλλον επιβάλλοντας συνθήκες ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και μειωμένων δημοσίων δαπανών. Η προσαρμοστικότητα και ευελιξία του προγραμματισμού του ΕΚΤ σε
πολλά Κράτη Μέλη επέτρεψε τη ροή περισσότερων πόρων στις
περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και την υποστήριξη 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 προγράμματα, επιτρέποντάς τους να κάνουν περισσότερα και να
ενισχύσουν την ένταση και την ποιότητά τους.

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 απασχόληση, τη θεσμική επάρκεια και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας 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 στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της βελτίωσης της βάσης δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και της παροχής
βοήθειας σε εκατομμύρια κατοίκους για να βελτιώσουν τις πιθανότητές 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 δισεκατομμύρια 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 αποτελεσμάτων 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 πραγματικό αντίκτυπο. Οι καθαυτοί τομείς επενδύσεων συμφωνούνται 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 πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας
για περισσότερα άτομα, με ιδιαίτερη προσοχή στους αναζητούντες εργασία και τους αδρανείς, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων και όσων είναι αποκλεισμένοι από
(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».
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▶ΠΡΑΣΙΝΊΖΕΙ Η ΙΣΠΑΝΊΑ

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 πρωτοβουλία για την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα τρέχει περισσότερα
από 80 έργα στην Ισπανία και στοχεύει να παράσχει υποστήριξη 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

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 καλλιέργεια 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 συμπληρώνει 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 περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, 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 επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Βοηθούν να βελτιωθεί η απόδοση όλου του εκπαιδευτικού τομέα, από τα σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια. Οι στόχοι τους, συγκεκριμένα, είναι
να παράσχουν ίση πρόσβαση σε μόρφωση καλής ποιότητας,
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ
Η βοήθεια στους νέους να βρουν δουλειά αναδείχτηκε σε κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ και επιπλέον υποστήριξη παρέχεται μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ). Αυτό το νέο εργαλείο διαθέτει τουλάχιστον 6,4 δισεκατομμύρια EUR στις περιφέρειες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις
μεγαλύτερες δυσκολίες με την ανεργία των νέων και την αεργία. 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 υποστήριξης ανά νέο άτομο είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά.
Η ΠΑΝ θα ενισχύσει την υποστήριξη από το ΕΚΤ για την υλοποίηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» – η οποία στοχεύει να
διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα λάβουν μια καλής ποιότητας
προσφορά για απασχόληση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από την
ημέρα που εγκαταλείπουν την επίσημη εκπαίδευση ή μένουν
άνεργοι. Παράλληλα, το ΕΚΤ παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για τις απαραίτητες μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις
και επενδύσεις στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.

(2) Η ΠΑΝ θα στοχεύσει όσους είναι κάτω των 30 ετών εάν ένα Κράτος
Μέλος το κρίνει απαραίτητο.
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▶ΦΈΡΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥΣ
ΝΈΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
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

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 εκπαίδευση 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 μονοπάτια 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 προώθηση υψηλών προτύπων διαφάνειας, απόδοσης και λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση βοηθά στην αύξηση της
παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και,
εν τέλει, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν και οι οικονομικές προκλήσεις συνήθως συνεπάγονται λιγότερους πόρους
διαθέσιμους για διοικητικές δραστηριότητες, η καλή διακυβέρνηση 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 διαδικασιών, ανθρώπινων πόρων και της παροχής υπηρεσιών, το
ΕΚΤ αποτελεί μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συμβολή που ενισχύει τη θεσμική επάρκεια των δημόσιων αρχών και παραγόντων, 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 τοπικών 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 υλοποιείται σε στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών, κοινωνικών 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 περιφερειακών 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 διαχείρισης και ελέγχου, και θα συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου σφάλματος.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/esf
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▶ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΔΗΜΌΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΌΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ
ΤΑΜΕΊΑ ΤΗΣ ΕΕ
Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2011, εκτιμάται ότι κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες κοινής ωφέλειας δαπάνησαν
2 406 δισεκατομμύρια EUR σε δημόσια έργα, συμβάσεις
αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ποσό που αντιστοιχεί στο 19 % περίπου του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της ΕΕ.

Οι δημόσιες συμβάσεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα ελάχιστα 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 καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής μέσω ανταγωνιστικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Ωστόσο, η εργασία των ευρωπαίων και
εθνικών ελεγκτών δείχνει σχετικά υψηλό ποσοστό λαθών
στη διαδικασία, ιδίως στο επίπεδο της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα Σχέδιο
Δράσης που προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 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 συμβόλαια για μεγάλα έργα υποδομών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα σφαλμάτων που σχετίζονται με
τις δημόσιες συμβάσεις. Ενώ τα προβλήματα είναι λιγότερο
σοβαρά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό
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ΠΟΎ ΕΝΤΟΠΊΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΣΦΆΛΜΑΤΑ;
ΕΞΉΓΗΣΗ: % ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΊΖΕΙ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

2,5 %

● Α κατάλληλη επιλογή
προσφορών ή υποβαλλόντων
προσφορά
● Μ η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις
της δημοσίευσης

8,3 %
14 %

44,5 %

● Α πουσία δημοπράτησης
ή ακατάλληλη διαδικασία
● Ανάθεση πρόσθετων
συμβάσεων δίχως διαγωνισμό

31,7 %

● Σ υμβάσεις με ακατάλληλους
όρους

Ταμείο Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, οι ελλείψεις στις δημόσιες συμβάσεις συνιστούν
επίσης και σημαντική πηγή παρατυπιών. Ως αποτέλεσμα, γίνονται χρηματοοικονομικές διορθώσεις προκειμένου να ανακτηθεί 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 επίσης Κράτη Μέλη τα οποία, μέσω πρόσθετων εθνικών κανόνων, έχουν περιπλέξει υπερβολικά την εκτέλεση δημόσιων
συμβάσεων, προσθέτοντας ένα αχρείαστο διοικητικό βάρος
στους δικαιούχους των ταμείων.
Οι συμβάσεις που δημοπρατούνται σε δημοτικό ή τοπικό επίπεδο δείχνουν ότι είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα και παρατυπίες, πιθανόν λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων κινδύνου,
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όπως πιο περιορισμένη διοικητική επάρκεια, έλλειψη πείρας και
τεχνογνωσίας και, πιθανόν, σε μερικές περιπτώσεις, λόγω «τοπικής προκατάληψης» για την επιλογή εταιριών. Διαπιστώθηκε ότι
οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι πιο πιθανόν να έχουν
σφάλματα σε σχέση με τους διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών/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 αρχικού 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 εθνικές αρχές. Για πολλά χρόνια, η Επιτροπή παρείχε εκπαιδευτικές
συνεδρίες σε Κράτη Μέλη προκειμένου να βελτιώσει την τεχνογνωσία 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 προετοιμασμένοι 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 συμβουλές από καλές πρακτικές. Εντούτοις, υφίσταται ακόμα η ανάγκη
για πρόσθετη ενίσχυση της επάρκειας σε εθνικό επίπεδο.

Ομάδα Εργασίας
Ορίστηκε μια Ομάδα Εργασίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνδεδεμένη 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 εκπροσώπους 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 αποφεύγονται συνηθισμένα σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις.
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ΟΙ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΒΑΣΙΚΉ ΠΗΓΉ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ.

Δείτε το άρθρο στο Panorama 49, σελίδες 34-35,
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προληπτικά μέτρα της Επιτροπής κατά της απάτης και
της διαφθοράς και τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν φέτος σε όλη την ΕΕ.

Η καθοδήγηση δομείται γύρω από τα κύρια στάδια μιας διαδικασίας 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 διαφόρων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν και καταγράφει
25 από τα πιο συνηθισμένα ή σοβαρά σφάλματα.
Τα νέα ΕΔΕ Ταμεία περιλαμβάνουν επίσης ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα στα Κράτη Μέλη και τις
περιφέρειες – και αυτά αντικατοπτρίζονται στο σύμφωνο εταιρικής 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 υιοθετήθηκε 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.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
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
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▶Η ΕΕ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ
– EUSAIR
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε μια νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή της
Αδριατικής και του Ιονίου. θα βοηθήσει επίσης στην
προαγωγή της ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων στην ΕΕ.

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 πρόγραμμα INTERREG για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Οκτώ χώρες – 70 εκατ. άνθρωποι
Η περιφέρεια αυτή, που φιλοξενεί περισσότερους από 70 εκατομμύρια ανθρώπους, ορίζεται ουσιαστικά από τη λεκάνη της
Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με την υφιστάμενη μορφή
της, η στρατηγική βασίζεται στην Πρωτοβουλία ΑδριατικήςΙονίου, 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 προγραμμάτων INTERREG της ΕΕ.
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EUSAIR – 4 ΠΥΛΏΝΕΣ
1 Η γαλάζια ανάπτυξη επικεντρώνεται σε τρία θέματα:
γαλάζιες τεχνολογίες, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια 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 ανάπτυξης 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 διαχείριση 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 διαφοροποιήσει τον τουρισμό της μακροπεριφέρειας και να αντιμετωπίσει το ζήτημα του εποχικού τουρισμού. Θα βελτιώσει
επίσης τη βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική διαχείριση.

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 περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη. Οι τελευταίες
καινοτόμησαν στην κατεύθυνση μιας μοναδικής συνεργασίας
με βάση την ιδέα ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται συλλογικά 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: εντυπωσιακές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, έλλειψη δικτύων
έρευνας-επιχειρήσεων, ελλείψεις σε συνδέσεις μεταφορών,
ακατάλληλες διασυνδέσεις του ηλεκτρικού δικτύου, μη βιωσιμότητα 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

ΚΟΙΤΆΖΟΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΆ
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΆΛΠΕΩΝ
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 εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση μεταξύ των φορέων, την οποία
θα ακολουθήσει ένα συνέδριο των ενδιαφερομένων παραγόντων στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 ως καταληκτικό στάδιο
της διαδικασίας διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει
την προτεινόμενη Ανακοίνωση και Σχέδιο Δράσης μέχρι τον
Ιούνιο 2015.

συνδεσιμότητα ξηράς-θάλασσας με στόχο την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ενδοχώρας. Η περιοχή 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 συνεργασία μεταξύ των εν λόγω χωρών και περιφερειών για την
αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων και την καλύτερη 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 συνέργειας μεταξύ πολιτικών και προγραμμάτων που εκτελούνται
επί του παρόντος στην περιοχή. Βοηθά στην ευθυγράμμιση
και κινητοποίηση του μεγάλου φάσματος ταμείων και προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.

οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες, το Σχέδιο Δράσης της EUSAIR
επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών προτεραιοτήτων οργανωμένων γύρω από τέσσερις πυλώνες (δείτε
πλαίσιο στη σελ. 34).
Επιπρόσθετα, η στρατηγική χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διατομεακών 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 χρηματοδότηση από την ΕΕ, η EUSAIR θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα
εργαλεία ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης προκειμένου
να αυξήσει τη σχέση ποιότητας-τιμής. Συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ο μηχανισμός
προενταξιακής βοήθειας θα παρέχουν σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 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 υποστηρίξουν 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 πλαίσιο 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.

Προτεραιότητες για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη

▶ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
adriat_ionian/pdf/brochure.pdf

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

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
adriat_ionian/index_en.cfm
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▶ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

▶ΝΕΑ

	 [ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ]

ΝΈΟΣ ΓΕΝΙΚΌΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕτΠ

ΧΆΡΤΑ ΠΟΛΥΕΠΊΠΕΔΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΏΠΗ: ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΈΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

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 μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει
διπλή υπηκοότητα, τσεχική και γερμανική. Προηγούμενα, διετέλεσε Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας 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 ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με τον Michel Lebrun, νέο
Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ), προκειμένου η Ευρώπη να είναι επιτυχημένη, κάθε επίπεδο διακυβέρνησης
(περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό) πρέπει να παίξει το ρόλο του και να λειτουργήσει με τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο
με τα άλλα επίπεδα εξουσίας, προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ. Αυτό οδηγεί προς τη μεγαλύτερη εμπλοκή περιφερειών και πόλεων στη σχεδίαση και υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων
Μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξης «Ευρώπη 2020». Χάρη στην αποφασιστικότητα της ΕτΠ για
την υλοποίηση αυτών των στόχων, η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» αποτελεί 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 προσυπογράψει 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 ηλεκτρονικής υπογραφής από όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ.

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://cor.europa.eu/el/about/secretarygeneral/Pages/secretary-general.aspx

36

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.cor.europa.eu/mlgcharter
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ΝΈΑ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΎΝ
ΣΥΝΈΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΎ
ΤΩΝ ΤΑΜΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Η Επιτροπή δημοσίευσε νέο κείμενο καθοδήγησης προκειμένου να βοηθήσει τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς διαμόρφωσης πολιτικής να πετύχουν περισσότερες συνέργειες
μεταξύ των διαφορετικών ταμείων της ΕΕ για την υποστήριξη
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό διατυπώνονται τα σημεία συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΔΕΤ,
Horizon 2020, COSME, Erasmus+, Creative Europe και του τμήματος ψηφιακών υπηρεσιών του μηχανισμού «Συνδέοντας την
Ευρώπη» και παρέχονται συγκεκριμένα σενάρια που θα μπορούσαν 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 ευθυγραμμιστεί η ημερήσια διάταξη στρατηγικών πολιτικών και να ξεφύγουμε 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 στρατηγικό και προσανατολισμένο προς τη συνοχή. Σε εποχές συρρικνούμενων δημόσιων προϋπολογισμών και αυξανόμενων
προκλήσεων για την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, αυτό αποτελεί πλέον μια αδήριτη ανάγκη.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα 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 δισεκατομμύρια 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 μεγαλύτερου αντίκτυπου και απόδοσης.

Ο κανονισμός κοινών διατάξεων καθορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για Κράτη Μέλη και περιφέρειες στον τομέα
αυτό, ιδίως της διαδικασίας «ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας» και τον καθορισμό στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης 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 κεφάλαιο στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως στα
νέα Κράτη Μέλη και σε περιφέρειες που υστερούν.
Ο οδηγός – «Επιτυγχάνοντας συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών 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 υλοποίησης» – 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, επιλογή, αξιολόγηση, υποβολή αναφορών, έλεγχο έργων, κλπ...

▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
guides/synergy/synergies_en.pdf
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▶ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ
ΣΧΈΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(EOKE) εκπροσωπεί τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος της Ευρώπης και έχει διακριθεί στην
προώθηση της στενής εμπλοκής και συνεργασίας
μεταξύ εργοδοτικών, εργατικών και άλλων ομάδων της
κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη πολιτικών της
ΕΕ, 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 ενδιαφέροντος 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 πλατφόρμα προκειμένου να μπορούν οι ομάδες να εκφράσουν τις
απόψεις τους για ζητήματα της ΕΕ.
Δεσμευμένη υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ΕΟΚΕ προωθεί 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 επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και να διασφαλίσει 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 επικεντρωνόταν μόνο στους παραδοσιακούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Με τον καιρό επεκτάθηκε και πλέον
περιλαμβάνει «κάθε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί
την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη-κυβερνητικές 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
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«

Ο στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να είναι η ανάληψη δράσης προκειμένου 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 – επιχειρηματίες, εκπρόσωποι συνδικάτων, ενώσεις υπέρ της
οικογένειας, αγρότες, κλπ. – η περιφερειακή
ανάπτυξη, η τοπική απασχόληση και η κοινωνική
συνοχή βρίσκονται στον πυρήνα των ενδιαφερόντων 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 – ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

»

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 νομοθεσία που περιγράφει έναν Κώδικα Καλής Πρακτικής για την
Εταιρική Σχέση.

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

«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 διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, στη βάση
των βέλτιστων πρακτικών που αντλήθηκαν από τον προγραμματικό 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 συμμετείχαν μέλη της ΕΟΚΕ, εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια, 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 μακροπεριφερειακών στρατηγικών για ομάδες χωρών ή περιφερειών με
κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα. Ενεπλάκη στενά στις στρατηγικές 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 περιοχή Αδριατικής και Ιονίου και την περιοχή των Άλπεων.
Η ΕΟΚΕ συνιστά, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, να δίνεται ρόλος-κλειδί στους «εταίρους» – οικονομικούς, κοινωνικούς 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 περιφέρειες 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.

2014 ▶ ΑΡ. 50]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ
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 προτείνονται 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 περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό για την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να διαβουλευθεί με την ΕΟΚΕ. Σε άλλες, είναι προαιρετικό. Η ΕΟΚΕ
μπορεί ωστόσο να εκδώσει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Κατά μ.ο., η ΕΟΚΕ εκδίδει 170 συμβουλευτικά έγγραφα
και γνωμοδοτήσεις ετησίως (εκ των οποίων περίπου 15 % εκδίδεται με δική της πρωτοβουλία). Όλες οι γνωμοδοτήσεις προωθούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στη
συνέχεια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι Μητροπολιτικές Περιοχές θα έχουν επίσης θετικό μακροοικονομικό αντίκτυπο για την Ευρώπη. Οι πολιτικές μητροπολιτικής 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, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και την κοινωνία των πολιτών.
Με μια τέτοια σύνθεση θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη μητροπολιτική Ευρώπη πέραν των εθνικών συνόρων. Οι κατακερματισμένες προσεγγίσεις θα έπρεπε να
αντικατασταθούν από μια συνολική ιδέα με τη μορφή ενός συνεκτικού 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» αναφορικά με την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
και την καλλιέργεια της εδαφικής συνοχής.

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.

▶ΚΆΝΤΕ ΛΉΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΊΟΥ
IT TAKES TWO TO TANGO:
http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/cese-2011-05-en.pdf
▶ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.eesc.europa.eu
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▶
Σ ΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΉ
	
	 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΌ ΤΟ 1989

Ο Ronald Hall, Κύριος Σύμβουλος
του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης, εκφράζει τις σκέψεις
του για την ανάπτυξη και εξέλιξη
της περιφερειακής πολιτικής της
ΕΕ τα τελευταία 25 χρόνια.

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

Επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη

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 προοίμιο 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 οικονομικής και νομισματικής ένωσης, που τελικά οδήγησε στη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ιδέα του δημοσιονομικού φεντεραλισμού 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 πολλούς 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 στοχεύοντας πόρους σε περιορισμένο αριθμό πεδίων για επένδυση.
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Αυτό άλλαξε μετά τη συμφωνία των Κρατών Μελών στη
Λισαβόνα το 2000 σε ένα σχέδιο δράσης με στόχο την ανάληψη πιο αποφασιστικής κοινής δράσης για την αντιμετώπιση
του θέματος – σχετικά φθίνουσας – ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας διεθνώς, η οποία έδειχνε να κινητοποιεί όλες
τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για νέες επενδύσεις.
Με τις αποφάσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού που ελήφθησαν την προηγούμενη δεκαετία, η περιφερειακή πολιτική αναδείχτηκε, 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 αναδιανεμητική 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 ανταγωνιστικότητας 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 περιφερειακής πολιτικής ξεκινώντας με την προτιμησιακή επισήμανση 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.

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

2014 ▶ ΑΡ. 50]

Οικονομική 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 ανταγωνιστικότητας της ΕΕ – «Ευρώπη 2020» – αλλά έχει εξελιχθεί, στην
Ευρώπη μετά την κρίση, σε ένα εργαλείο που βοηθά στην διασφάλιση της σταθερότητας της οικονομικής και νομισματικής
ένωσης συνολικά, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων
για την μη τήρηση των ορίων της Ένωσης για εθνικά μακροοικονομικά μεγέθη. Κατά μία έννοια, έτσι έκλεισε ένας κύκλος.
Η πρόοδος που κατάφερε ιστορικά να κάνει η Ένωση στην εισαγωγή μιας αυθεντικά ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής
χρειαζόταν τα βήματα που έγιναν στη διαδικασία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σήμερα, η οικονομική και νομισματική 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 αναδιανεμητική 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 προκειμένου 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 κινητοποίησης ανεκμετάλλευτων πόρων σε αναζήτηση νέων ευκαιριών παρά με απόπειρα αντιστάθμισης των προβλημάτων του
παρελθόντος. Τέλος, προκειμένου να μπορεί η πολιτική να παίξει 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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▶✉ ΣΥΜΒΟΛΉ ΑΝΑΓΝΩΣΤΏΝ

▶ΤΟ PANORAMA ΈΦΤΑΣΕ
ΣΤΗΝ 50Η ΈΚΔΟΣΉ ΤΟΥ
Καθώς φτάνουμε σε αυτό το ορόσημο, θέλουμε να
ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε εσείς, οι αναγνώστες μας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να μας πείτε τι
σκέφτεστε για το Panorama. Τι σας αρέσει; Τι βρίσκετε 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 Αστικής Ανάπτυξης.

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. ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΎΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ
50 ΕΚΔΌΣΕΙΣ!

 ΕΊΤΕ ΜΑΣ ΤΙ
Π
ΣΚΈΦΤΕΣΤΕ!
▶regio-panorama@ec.europa.eu

▶✉ NOAH, Ο ΛΆΤΡΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ,
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ,
ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

▶✉ SZILVIA MÉSZÁROS

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ,
ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ, ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ,
ΟΥΓΓΑΡΊΑ

Ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας, εμπλέκομαι ενεργά στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής στην Ουγγαρία
μέσω εκστρατειών και δημοσιεύσεων, και είμαι υπεύθυνη για
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας των βέλτιστων 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 βέλτιστες πρακτικές που εμπνέουν και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 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.
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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. Αναμένω με ανυπομονησία να σας δω σύντομα!

Let’s stay
connected…
▶ΣΥΝΑΝΤΉΣΤΕ ΤΟΝ NOAH
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_
FlVGtn4&feature=youtu.be
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▶✉ PAULA ASCENÇÃO
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ,
COMPETE, ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

2014 ▶ ΑΡ. 50]

Οι δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας αποτελούν στρατηγικά πεδία για τη διαχειριστική 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 ενεργοποίηση της διάδοσης πληροφοριών. Βοηθά επίσης όσους μας παρακολουθούν από το εξωτερικό να μάθουν περισσότερα για άλλα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Από την πλευρά αυτή, θεωρούμε ότι το περιοδικό Panorama είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης, 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 βοηθούσε αναμφισβήτητα το Panorama να καταγράψει βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία.

▶✉ PAULA VICENTE
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ ΣΤΑ ΔΊΚΤΥΑ INIO ΚΑΙ INFORM,
ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Επικεφαλής Επικοινωνιών με αρμοδιότητα την επικοινωνία των επενδύσεων των ταμείων που υλοποιούνται μέσω της πολιτικής συνοχής και
ως αντιπρόσωπος της Πορτογαλίας στα δίκτυα επικοινωνίας INIO και INFORM που καλύπτουν όλη την ΕΕ, το Panorama αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και γνώσεων. Είναι ενδιαφέρον 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 ευέλικτο, απελευθερωμένο από τις έντυπες εκδόσεις και επικεντρωμένο στην ηλεκτρονική
του διάχυση, προσαρμόζοντας έτσι τη μορφή του σε ψηφιακά κανάλια.

▶✉ SUSANNE BELIHART
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΈΡΓΟΥ, PRISMA SOLUTIONS, ΑΥΣΤΡΊΑ
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 δυνατόν περισσότερο τη ζωή των εταίρων του έργου.
Το Panorama μου προσφέρει ενημερωμένη πληροφόρηση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 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 σχετικών 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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▶ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Συνολικό κόστος:

17 700 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

3 186 000 EUR

▶ΙΣΠΑΝΊΑ

   ▶ΤΟ

ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΉΣΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ ΒΕΛΤΙΏΝΕΙ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ

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.

προγράμματα νοσηλείας, κλπ. – και άρα βελτιώνοντας τη συνέχιση της παροχής φροντίδας στους ασθενείς.

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

Το σύστημα IANUS είναι επίσης ανοικτό στο ευρύ κοινό και περίπου 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.

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

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 περιστατικών των νοσοκομείων κατά 4 % και περιορίσει τις ιατρικές
γνωματεύσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας κατά 10 %.

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

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 εκατομμύρια λιγότερες επισκέψεις ασθενών στο γιατρό κάθε χρόνο.

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 πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβλημάτων υγείας κάθε
μεμονωμένου ασθενή, αλλεργίες, προηγούμενες θεραπείες,
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Το σύστημα είναι επίσης συνδεδεμένο με το ισπανικό Εθνικό
Σύστημα Υγείας που επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών για
τους ασθενείς όπως αυτές καταγράφονται σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Το σύστημα IANUS έχει πλέον πλήρως αναπτυχθεί σε 14 νοσοκομεία και περισσότερα από 400 κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, 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.
▶Μ ΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.sergas.es

panorama [ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

2014 ▶ ΑΡ. 50]

▶ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΔΑΦΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

▶Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΡΎΠΑΝΣΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ
ΚΑΘΑΡΆ
ΠΑΡΆΚΤΙΑ
ΎΔΑΤΑ

Συνολικό κόστος:

4 355 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

3 266 000 EUR

Η διασφάλιση καλής ποιότητας παραλιών και υδάτων
για λουόμενους κατά μήκος των ακτών της Ουαλίας
και της Ιρλανδίας αποτελεί το στόχο του έργου «Έξυπνες Ακτές» (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 κολύμβησης 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 παράκτιες 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 ηλεκτρονικό τρόπο στις τοπικές παράκτιες κοινότητες, προκειμένου
να ειδοποιηθούν σχετικά με δυνητικά προβλήματα και να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι κάτοικοι και οι επισκέπτες απολαμβάνουν ασφαλείς παραλίες και ύδατα για κολύμβηση.
Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ροών και των
επιπέδων ρυπαντών θα βοηθήσει να διατηρηθεί και να αυξηθεί ο αριθμός παραλιών υψηλής ποιότητας με γαλάζια σημαία

σε Ιρλανδία και Ουαλία, ιδίως όταν το 2016 τεθούν σε εφαρμογή τα πιο αυστηρά πρότυπα της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης 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 αστικές τοποθεσίες με την παραλία σε μικρή απόσταση με τα πόδια
για χιλιάδες κατοίκους. Είναι δημοφιλείς προορισμοί για τουρισμό και θαλάσσια αθλήματα, ενώ και οι δύο έχουν δεχτεί σημαντικές 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 πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ιρλανδίας και Ουαλίας 20072013 της ΕΕ, θα ωφελήσει τις παραλίες σε όλη την Ιρλανδία,
την Ουαλία και άλλα μέρη της Ευρώπης. Θα βοηθήσει να διατηρηθεί η οικονομική και στρατηγική αξία των παράκτιων υδάτων για τις τοπικές οικονομίες και κοινότητες.
▶Μ ΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.smartcoasts.eu
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▶ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

▶ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΔΑΦΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

▶ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΓΙΑ
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΎΝΟΡΑ
Οι μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των επιστημών της ζωής στη βορειοδυτική Ευρώπη
λαμβάνουν χρηματοδότηση και αποκτούν
πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες άλλων
περιφερειών προκειμένου να βοηθηθούν
σε επίπεδο ανάπτυξης των προϊόντων τους
και του μάρκετινγκ.

Συνολικό κόστος:

3 140 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

1 570 000 EUR

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 τεχνολογίας. Όμως, η καινοτομία είναι περίπλοκη και ακριβή, και το
σύνολο της τεχνογνωσίας, των εγκαταστάσεων και της χρηματοδότησης που χρειάζονται δεν είναι όλο διαθέσιμο στην
τοποθεσία μιας εταιρίας.
Μέσω του έργου IN2LifeSciences, οκτώ κορυφαίες περιφέρειες 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 καινοτομία: «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 στάδιο ανάπτυξης των μικρών εταιριών στον τομέα των επιστημών 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 αναζητούσαν τεχνολογία και τεχνογνωσία της αγοράς και 15 που
επιθυμούσαν συνεργασία με ξένο εταίρο εντός του δικτύου
IN2LifeSciences.
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Παράλληλα με τη χρηματοδότηση για την απόκτηση διεθνούς τεχνογνωσίας, το δίκτυο IN2LifeSciences οργανώνει
διακρατικές εκδηλώσεις για «παρουσιάσεις του ενός λεπτού»
(elevator pitch) με σκοπό να βοηθήσει ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε ξένους επενδυτές, καθώς και σε ηλεκτρονικά σεμινάρια κατάρτισης (webinars). Τα εργαστήρια διεθνούς μεσιτείας
και άλλες εκδηλώσεις καινοτομίας βοηθούν επίσης τις εταιρίες επιστημών της ζωής να βρουν συναφείς οργανισμούς
για συνεργασία.
Οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του
δικτύου IN2LS, όπου περιέχονται εταιρίες παροχής τεχνολογικών (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 συνολικού 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 ενημερώσουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη. Σταδιακά, η δυναμική 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.»

▶Μ ΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.in2lifesciences.eu
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▶ΕΛΛΆΔΑ

▶ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΉ
ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ
ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Συνολικό κόστος:

97 500 000 EUR
Συμβολή ΕΕ:

30 000 000 EUR

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενθαρρύνονται να
συνεργαστούν και να αναπτύξουν από κοινού τις διεθνείς τους αγορές.

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 %.

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

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 υποστηριζόμενων επιχειρήσεων) με την προϋπόθεση ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν με ΜΜΕ σε διεθνείς επιχειρηματικές
δραστηριότητες.

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 ανάπτυξη συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων μεταξύ μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς της μεταποίησης, της κατασκευής και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του
υποστηριζόμενου από την ΕΕ σχήματος, παρέχεται χρηματοοικονομική υποστήριξη σε ομάδες από ΜΜΕ (τουλάχιστον
τρεις) υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστούν σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
Η διαθέσιμη χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως: για την παραγωγή και
προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτύπων και καινοτομιών, τη
διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης μιας εταιρίας, την
ανάπτυξη πράσινων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τη
δραστηριοποίηση στην ανακύκλωση.

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 υπηρεσίες 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 αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 1 000 θέσεων εργασίας.

▶Μ ΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
www.antagonistikotita.gr
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▶ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ &
1Η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2014
_Βρυξέλλες (BE)

Φόρουμ για τις
απομακρυσμένες
περιφέρειες (Φόρουμ άκρως
απόκεντρων περιφερειών)

2 & 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2014

18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014

Πλατφόρμα έξυπνης
εξειδίκευσης, «Κλίμακα
προς την Αριστεία»

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

_Πράγα (CZ)

6-9 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2014
_Βρυξέλλες (BE)

OPEN DAYS

▶
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

_Βρυξέλλες (BE)

1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014
_Μιλάνο (IT)

Εκδήλωση για τη στρατηγική
της ΕΕ για την περιοχή
των Άλπεων

ΜΕΊΝΕΤΕ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ
www.ec.europa.eu/inforegio
www.twitter.com/@EU_Regional
www.yammer.com/regionetwork
Συνεργατική πλατφόρμα της DG REGIO
www.flickr.com/euregional
Εγγραφείτε στο «REGIOFLASH» μας
www.inforegiodoc.eu
www.twitter.com/@JHahnEU

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

