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Ενημερωτικό Σημείωμα 

Η Εσρωπαϊκή Πολιτική Σσνοτής (Περιφερειακή Πολιτική) 

 

Αλ θαη ε Δ.Δ. είλαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο εηζνδήκαηνο θαη δπλαηνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο, ηδίσο θαη κεηά απφ ηηο 

δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο κε λέα Κξάηε-κέιε κε ηδηαίηεξν ρακειφ θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ). Η Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, ή Πνιηηηθή Σπλνρήο φπσο απνθαιείηαη ζηελ 

Δ.Δ., έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζε φιε ηελ Δ.Δ. 

(27 Κξάηε-Μέιε θαη 271 πεξηθέξεηεο), παξέρνληαο πιαίζην γηα έλα επξχ θάζκα 

πξνγξακκάησλ θαη επελδχζεσλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η πνιηηηθή 

απηή αλαζεσξείηαη κηα θνξά θάζε επηά έηε (πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ). Με ηελ αιιειεγγχε 

επηδηψθνληαη πξαγκαηηθά θαη κεηξήζηκα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο - κε απμεκέλνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο - ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. πνπ βξίζθνληαη 

ζε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. Η Πνιηηηθή πινπνηείηαη κε ζπληνληζκφ θαη παξέκβαζε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ησλ παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζθνπνχο απηνχο θαζψο θαη ζηηο 

δηαζθαιίζεηο (ζεζκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζκηθέο) πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη θαη 

απνιακβάλνπλ νη πην αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο.  

 

Σύντομο ιστορικό  

 

Όηαλ ηδξχζεθαλ νη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο (ΔΚ) επηρεηξήζεθε, κέζα απφ ηελ πξννδεπηηθή 

θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη  

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο. Οη αληζνξξνπίεο φκσο 

εληάζεθαλ (ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ ’73, δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αγνξάο, Μάαζηξηρη) θαη 

δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα. Τν 1975 ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ηεο Δ.Δ. πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή), αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη «θακία Κνηλφηεηα δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη νχηε θαη λα έρεη ζεκαζία γηα ηνπο ιανχο ηεο, εθφζνλ νη ιανί απηνί έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν δσήο κεηαμχ ηνπο».  

 

Η Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) ζεζκνζέηεζε ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο 

ζπλζήθεο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξα 158 έσο 162, ηίηινο XVII). Η πξφζθαηε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο (2009) εδξαηψλεη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ηεο Δ.Δ.. Γηα 

πξψηε θνξά, ε αξρή ηεο «εδαθηθήο ζπλνρήο» ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ. Η 

Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο επηπιένλ εληζρχεη ηνλ ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ, ελψ ε αξρή ηεο 

«επηθνπξηθφηεηαο» – βάζεη ηεο νπνίαο ε ΔΔ παξεκβαίλεη κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ΔΔ απ' φ, ηη ζε εζληθφ επίπεδν 

– θαιχπηεη πιένλ θαη ην ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

Αναλστικά 

 

Η Δ.Δ. εκθαλίδεη ηεξάζηηεο αληζνξξνπίεο θαη αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ηφζν κεηαμχ ησλ 

Κξαηψλ-Μειψλ ηεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ Κξαηψλ- Μειψλ, 

ζε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Σην πιαίζην ηεο ΟΝΔ ε νπνία πξνυπέζεηε ηελ 

χπαξμε πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχγθιηζεο, ε Δ.Δ. ήζειε λα ππνζηεξίμεη 

πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηα ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα Κξάηε-Μέιε θαη 

Πεξηθέξεηεο λα αλαπηπρζνχλ ηαρχηεξα ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ηηο πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
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ζπλνρή. Έηζη, ηξηάληα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Δ., ζεζπίζηεθε κηα εληαία Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή γηα ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 

Δλσκέλεο Δπξψπεο.  

 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Δ.Δ. ην 1986 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 130Α ηεο 

Σπλζήθεο (Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε), αλαθέξεηαη φηη ζηφρνο ηεο Κνηλφηεηαο είλαη, λα 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη ηε δξάζε ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Αθφκα θαη κεηαμχ ησλ πινπζηνηέξσλ ρσξψλ νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πεξηθεξεηψλ, είλαη ηεξάζηηεο. Τν 1988 ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο J.Delors 

δηαθήξπμε φηη, ζα πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ελεξγεηψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή ησλ πεξηθεξεηψλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πεξηνρψλ ζε 

βαζκφ αληίζηνηρν κε εθείλνλ ηνπ Σρεδίνπ Μarshall. 

 

Τν Φεβξνπάξην ηνπ 1988, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, πξνρψξεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηεο ΚΑΠ θαη πξνο φθεινο ησλ δαπαλψλ γηα ηηο Γηαξζξσηηθέο 

Γξάζεηο. Έηζη, βιέπνπκε φηη, ελψ ην 1985 νη πηζηψζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ηηο γεσξγηθέο δαπάλεο αληηπξνζψπεπαλ  ην 70% θαη νη δαπάλεο γηα δηαξζξσηηθέο δξάζεηο ην 

14%, ην 1996, νη ελ ιφγσ πηζηψζεηο ήηαλ 54% θαη 34% αληίζηνηρα. Η κεηαξξχζκηζε απηή 

απνζθνπνχζε ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο Δληαίαο Αγνξάο, ε νπνία ζπλδεφηαλ κε ηελ Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε θαη είρε σο ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ 

ΚξαηψΝ-Μειψλ ηεο. Η κεγάιε αιιαγή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. άξρηζε κε ηα 

Μ.Ο.Π. θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο ην 1986, φπνπ 

κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Κνξπθήο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1988 νη δαπάλεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. απφ 19% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, αλήιζαλ ζην 30% ην 1992. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (1986) θαη ηελ απφθαζε γηα ην δηπιαζηαζκφ 

ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ ζε βάξνο ηεο ΚΑΠ,  ππεγξάθε ε Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

(1992), ε νπνία πξνέβιεπε λένπο ζεζκνχο γηα ηελ ηαρχηεξε πινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, ελφςεη, ηφηε, ηεο ΟΝΔ. H πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή ζηελ Δ.Δ. ζπλερίζηεθε κε πην έληνλν ξπζκφ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σπλζήθεο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 

1993-1999. Τν κεγαιχηεξν φκσο πνζφ ησλ πφξσλ θαηεπζχλζεθε ζην Σηφρν 1, ζε πνζνζηφ, 67,4% 

έλαληη 65% ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά, δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ (ex ante) αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δηαθφξσλ Πξνγξακκάησλ.  

 

Σηε Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη επαλαιακβάλνληαη απηνχζηα ηα άξζξα 130 Α,Β,Γ,Γ θαη Δ ηεο 

Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ Κνηλνηηθή πνιηηηθή ζε φηη αθνξά 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Σην άξζξν 130Α πξνζηίζεηαη κηα αθφκα παξάγξαθνο 

κε ηελ νπνία, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηδξχζεθε ην Τακείν Σπλνρήο. 

 

Σηα ζρεηηθά κε ηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή άξζξα ηεο Σπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη έγηλε 

γηα πξψηε θνξά αλαθνξά γηα ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Σην άξζξν 198 Δ πξνζηέζεθε 

παξάγξαθνο, ε νπνία νξίδεη φηη ε ΔΤΔπ δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ θαη ησλ 

άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο Κνηλφηεηαο. Αθφκα, ζην άξζξν 130 Β νξίζηεθε φηη ηα 

Κξάηε-Μέιε αζθνχλ θαη ζπληνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 
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Πεξαηηέξσ, ζην Πξσηφθνιιν αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή νξίδεηαη φηη 

ην Τακείν Σπλνρήο ρξεκαηνδνηεί ζρέδηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ζηα 

Κξάηε-Μέιε, ζηα νπνία ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ρακειφηεξν ηνπ 90% ηνπ κέζνπ 

Κνηλνηηθνχ θαη δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Η επίηεπμε φκσο ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, δελ εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηε ζπλδξνκή ηεο Κνηλφηεηαο αιιά θαη απφ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε Κνηλνηηθή ζπλδξνκή αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 1% ηνπ Κνηλνηηθνχ 

ΑΔΠ θαη ην 3% ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ φισλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ, ελψ ζηηο ΗΠΑ, ε 

αληίζηνηρε δαπάλε θαηαιακβάλεη ην 54% ηνπ ΑΔΠ. Αθφκα θαη ην 1,27% ηνπ Κνηλνηηθνχ ΑΔΠ, 

αλ δηαηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ιδίσλ Πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κνηλφηεηαο, 

δελ ζα ήηαλ ηθαλφ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ., ζε βαζκφ πνπ λα 

κπνξέζνπλ λα πιεζηάζνπλ εθείλεο ηηο πεξηθέξεηεο κε ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε. Έρεη 

ππνινγηζζεί φηη κηα πεξηθέξεηα κε θαηά θεθαιή ΑΔΠ 50%ηνπ κέζνπ Κνηλνηηθνχ, γηα λα θηάζεη 

ζην 70%, ζα πξέπεη επί είθνζη ρξφληα λα έρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά 1,75% κεγαιχηεξνπο 

απφ απηνχο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Κνηλφηεηαο. 

 


