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Ενημερωτικό Σημείωμα 05 – 04.02.2011 

H Πολιτική Σσνοτής 2007-2013  

 

Η οπγάνωζη ηων Γιαπθπωηικών Ταμείων και οι ζηόσοι ηηρ Πολιηικήρ Σςνοσήρ 

 

Οη Κνηλνηηθέο εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θάζε πεξηθέξεηαο ε 

νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΕΠ/θάηνηθν ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλνηηθφ 

κέζν φξν (100%), ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPS). Οη θαηεγνξίεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ησλ εληζρχζεσλ είλαη ηξεηο: (1) ν Σηφρνο ζχγθιηζεο (πξψελ Σηφρνο (1): ΑΕΠ/θάηνηθν < 75% 

(EU25), (2) ε Σηαηηζηηθή ζχγθιηζε (phasing out) φπνπ ππάγνληαη νη πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ζα 

ήηαλ θάησ απφ ην θαηψθιη ηνπ 75% ζηελ Επξψπε ησλ 15 (EU15), σζηφζν ην μεπέξαζαλ 

ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο (ΕU25) θαη (3) ε Φπζηθή ζχγθιηζε (phasing in) φπνπ ην ΑΕΠ/θάηνηθν > 

75% (EU15).  

 

Οη ηξεηο θχξηνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε Σχγθιηζε, ε 

Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα & Απαζρφιεζε θαη ε Επξσπατθή Εδαθηθή Σπλεξγαζία. Οη 

ζηφρνη απηνί απνηεινχλ πεξηζζφηεξν γεληθέο θαηεγνξίεο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο επηιεμηκφηεηαο δξάζεσλ αλά πεξηνρή θαη φρη πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο. 

Οη πφξνη (50 δηο Επξψ ζε εηήζηα βάζε) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηφρσλ απηψ 

δηνρεηεχνληαη κέζσ ηξηψλ ηακείσλ : ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ), 

ην Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΕΚΤ) θαη ην Τακείν Σπλνρήο (ΤΣ). 

 

Σηόσορ «Σύγκλιζη» (ΔΤΠΑ, ΔΚΤ, Ταμείο Σςνοσήρ). 

 

Είλαη παξαπιήζηνο ηνπ Σηφρνπ 1 θαη έρεη ζθνπφ λα επηηαρχλεη ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη ηε  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο κε ζθνπφ: ηελ επέλδπζε ζε θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηελ  

θαηλνηνκία θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηελ  πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο. Ο 

ζηφρνο «Σχγθιηζε» ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφηαην ξφιν, θπξίσο ζηα λέα Κξάηε-Μέιε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απνθιίζεηο αλάπηπμεο, πξσηνθαλείο γηα ηελ Έλσζε. 

 

Δπιλεξιμόηηηα  

 

Ο ζηφρνο «Σχγθιηζε» εζηηάδεη ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιή αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ (ΑΕΠ), πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνχ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην 75 % ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο δηεπξπκέλεο Ε.Ε. — γεγνλφο πνπ ηζρχεη θπξίσο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ Κξαηψλ-

Μειψλ. Ο ζηφρνο «Σχγθιηζε» θαιχπηεη, φπσο θαη παιαηφηεξα, ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Τακείνπ 

Σπλνρήο ζηα Κξάηε-Μέιε, ην Αθαζάξηζην Εζληθφ Εηζφδεκα (ΑΕΕ) ησλ νπνίσλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 90 % ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Ε.Ε., έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηα 

θξηηήξηα ηεο ΟΝΕ.  Πάλσ απφ 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνρήο δηαηίζεηαη ζην ζηφρν απηφ 

πνπ θαιχπηεη ζπλνιηθά 100 πεξηθέξεηεο πιεζπζκνχ πεξίπνπ 170 εθαηνκκπξίσλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απνθαινχκελεο «πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο» αλήθνπλ ζηα «λέα» Κξάηε - 

Μέιε (πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Ε.Ε. απφ ην 2004) θαζψο επίζεο θαη ζηελ Ειιάδα, ηελ 

Πνξηνγαιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηε λφηηα Ιηαιία.  

 

Σηόσορ «Πεπιθεπειακή Ανηαγωνιζηικόηηηα και Απαζσόληζη» (ΔΤΠΑ, ΔΚΤ). 
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Γηα ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο ε πξνζέγγηζε είλαη δηηηή. Πξφθεηηαη αθελφο, γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο, κέζσ πξνγξακκάησλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη 

αθεηέξνπ, κέζσ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ θαηάιιεινπ ρσξνηαμηθνχ 

επηπέδνπ, ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΕΚΤ.  Ο ζηφρνο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή απαζρφιεζεο, ε ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε. Πεξίπνπ 16% ησλ πφξσλ ή 8 δηο Επξψ ην ρξφλν 

ρνξεγνχληαη ζε πεξίπνπ 170 πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ππφ ην ζηφρν απηφ. Η 

πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε απαζρφιεζε γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 ήηαλ 

γλσζηέο σο «Σηφρνο 2».  

 

Δπιλεξιμόηηηα 

 

Όιεο νη πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν «Σχγθιηζε» κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

απφ ην ζηφρν «Αληαγσληζηηθφηεηα». Τα Κξάηε-Μέιε πξνηείλνπλ έλαλ θαηάινγν κε ηηο 

πεξηθέξεηεο γηα ηηο νπνίεο ππνβάινπλ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΕΤΠΑ. Ο 

πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ρσξηθψλ δσλψλ ηεο Έλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνλ 

Σηφρν 2 ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 θαηαξγείηαη.  

 

Σηόσορ «Δςπωπαϊκή Δδαθική Σςνεπγαζία» (ΔΤΠΑ). 

 

Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ζηφρνπ πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο Κνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο 

Interreg, είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηξία επίπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα: ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, κέζσ θνηλψλ πξνγξακκάησλ, ηεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν 

δηαθξαηηθψλ πεξηνρψλ, θαη ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζε φιε ηελ 

Έλσζε. Ο ζηφρνο «Σπλεξγαζία» εληζρχεη ηελ ηζφξξνπε, αξκνληθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

Ε.Ε. 

 

Δπιλεξιμόηηηα 

 

Η δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαιχπηεη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ 

εζσηεξηθψλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ θαη νξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη 

νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα. Επίζεο, ζπκβάιεη ζηα 

δηαζπλνξηαθά ζθέιε ηνπ κειινληηθνχ Επξσπατθνχ Μέζνπ Γεηηλίαζεο θαη Σχκπξαμεο (ΕΜΓΣ) 

θαη ηνπ Πξνεληαμηαθνχ Μέζνπ.  

 

  

 

 

 


