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Ενημερωτικό Σημείωμα 04 – 19.01.2011 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και η Πολιτική Σσνοτής 2007-2013 

 

 Η Σηξαηεγηθή  ηεο Ληζζαβόλαο (ΣηΛ) θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Ε.Ε. 

 

Τν Δπξσπατθφ  Σπκβνχιην ηεο 23-24 Μαξηίνπ 2000 θαζφξηζε ζηε Ληζζαβφλα ηεο Πνξηνγαιίαο, λέα 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Δ.Δ. 

θαη  δεζκεχηεθε ζε έλα δεθαεηέο πξφγξακκα κε ζηφρν λα θάλεη ηελ Δ.Δ. «ηελ πην αληαγσληζηηθή θαη 

δπλακηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία, ηθαλή λα δηαηεξήζεη 

ζηαζεξή ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, κε κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή».  

 

Σην Σπκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ ην 2001, πξνζηέζεθε θαη ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο  παξαπάλσ ζηφρνπο. Η αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ 

πινπνίεζεο θαη ε έθζεζε Κνθ
 
πνπ παξαδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004, έδεημε φηη νη 

παξαπάλσ ζηφρνη ηεο απνδείρηεθαλ ππεξβνιηθά θηιφδνμνη γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. Τνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε έλα λέν μεθίλεκα γηα ηε 

ΣηΛ κε επίθεληξν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Αθνινχζεζε ην Δαξηλφ Δπξσπατθφ 

Σπκβνχιην ηεο 22αο θαη 23εο Μαξηίνπ 2005  ζηηο Βξπμέιιεο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ νπνίνπ, «Η Εςπώπη ππέπει να ανανεώζει ηην βάζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηάρ ηηρ, να 

αςξήζει ηιρ δςναηόηηηερ ανάπηςξήρ ηηρ και ηην παπαγωγικόηηηά ηηρ και να ενιζσύζει ηην 

κοινωνική ηηρ ζςνοσή δίνονηαρ έμθαζη κςπίωρ ζηη γνώζη, ζηην καινοηομία και ζηην 

καλύηεπη δςναηή αξιοποίηζη ηος ανθπώπινος κεθαλαίος». Για ηην επίηεςξη αςηών ηων 

ζηόσων  «η Ένωζη ππέπει να κινηηοποιήζει όλα ηα καηάλληλα εθνικά και κοινοηικά μέζα – 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο – ζηοςρ ηπειρ ζηπαηηγικούρ ηομείρ : ηον 

οικονομικό, ηον  κοινωνικό και ηον πεπιβαλλονηικό ηομέα  ώζηε να αξιοποιήζει καλύηεπα ηιρ 

ζςνέπγιερ ζε ένα γενικό πλαίζιο αειθόπος ανάπηςξηρ». 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ, ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην θάιεζε ηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο, λα εκπιαθνχλ ζηελφηεξα ζηε ΣηΛ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγψο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηήο ηεο Σηξαηεγηθήο. Τν Δαξηλφ Σπκβνχιην θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία πφισλ θαηλνηνκίαο θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε ηνκείο φπσο ε θαηλνηνκία, ε ππνζηήξημε ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ή ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο 

θαη νη λέεο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. Παξάιιεια, δήηεζε λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε 

ζπλέξγηα κεηαμχ ησλ Κνηλνηηθψλ Τακείσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζε 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ζπλέζηεζε λα ζπλνδεχεηαη ε 

κείσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηελ αλαθαηαλνκή ηνπο, ππέξ 

νξηζκέλσλ νξηδφληησλ ζηφρσλ, φπσο ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία, ε αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

έλα πςειφηεξν επίπεδν επελδχζεσλ θαη λα κεησζνχλ νη αληζφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο.  

 

Μία αθφκα πξνηεξαηφηεηα πνπ ηέζεθε ζην Δαξηλφ Σπκβνχιην αθνξνχζε ηελ αλάγθε 

πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο, έηζη ψζηε λα δνζεί ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηε ζχγθιηζε, απφ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο άπνςεο. Υπνγξακκίζηεθε ε 

ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο ησλ 30 ζρεδίσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ 

κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Τέινο 

επηζεκάλζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ πεξηζζφηεξν 
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ελεξγψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Τέινο, ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ 

αλαθέξεη φηη, βάζεη ησλ νινθιεξσκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ εθδφζεθαλ ζε 

Κνηλνηηθφ επίπεδν, ηα Κξάηε-Μέιε πξέπεη λα εθπνλήζνπλ Δζληθά Πξνγξάκκαηα 

Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008 γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Η ΣηΛ θαη ε πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο  

 

Η νπζηαζηηθή ψζεζε, ζηε ΣηΛ, απνηειεί κηα ζαθή επηινγή, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηεο 

πνιηηηθήο Σπλνρήο. Η πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο ζπκβάιιεη ήδε ζηελ πινπνίεζε ηεο ΣηΛ θαζψο γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο Σπλζήθεο,  είλαη ζαθέο, φηη 

ε πνιηηηθή Σπλνρήο απνηειεί ην κφλν κέζν πινπνίεζεο ηεο ΣηΛ. Η καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο παξάιιεια κε έλα θάζκα άιισλ φξσλ νη νπνίνη επλννχλ ηηο 

επελδχζεηο, φπσο: απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, πξαγκαηνπνίεζε 

δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιή δηαθπβέξλεζε, επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε πςειή εηδίθεπζε.  

 

Πνιινί απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο  βξίζθνληαη ζηελ ζθαίξα ησλ Δζληθψλ Πνιηηηθψλ, φκσο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο νδήγεζε ζηελ ζχληαμε γηα θάζε 

Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ). Τν πξφγξακκα απηφ έζεηε, 

γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008, ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ 

ζηφρσλ ηεο ΣηΛ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

.  

Η πνιηηηθή Σπλνρήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνώζεζεο ησλ ζηόρσλ ηεο ΣηΛ. 

 

Παξακέλεη φκσο ην εξψηεκα ζε πνηνχο αθξηβψο ηνκείο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νη 

πφξνη ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ θαη βέβαηα πξνθχπηνπλ εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνί 

θαηά πφζν ε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη ε ελίζρπζε κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζα δηαηεξεζνχλ  

ζηνλ βαζκφ πνπ ππήξραλ. Μία αμηνιφγεζε ε νπνία εγθξίζεθε ην 2000, ππνγξάκκηζε ηα 

θνηλά ζεκεία ηεο ΣηΛ, αθελφο, θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο Σπλνρήο, αθεηέξνπ. Η 

αλάιπζε απηή θαζηζηά ζαθέο φηη ην κεξίδην ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ ηα Γηαξζξσηηθά 

Τακεία ζε επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ΣηΛ ππεξβαίλεη ζπρλά ην 

50% ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ.  

 

Μεηά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ηξίηεο έθζεζεο γηα ηε ζπλνρή, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004, θαη 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλνληζκνχο γηα ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία θαη Μέζα, ηνλ Ινχιην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ε ζπδήηεζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο Σπλνρήο εληάζεθε πεξηζζφηεξν. Η 

έγθξηζε απφ ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην, ηνλ Μάξηην ηνπ  2005, ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηεο ΣηΛ έδσζε λέα ψζεζε ζηηο ζρεηηθέο 

ζπδεηήζεηο. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Επηηξνπήο γηα ηελ 

Πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο ηελ πεξίνδν 2007-2013  

 

Σην θείκελν επηθνηλσλίαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Πολιηική ηηρ Σςνοσήρ για ηην ενίζσςζη ηηρ 

ανάπηςξηρ και ηηρ απαζσόληζηρ: Σηπαηηγικέρ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ ηηρ Κοινόηηηαρ, 2007-2013» 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ 

ηελ δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπο ηα Κξάηε- Μέιε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο. 
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Σηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

 

Πξνηεξαηφηεηα 1: Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

πφιεσλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο, ηεο εμαζθάιηζεο επαξθψλ ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ, 

 

Πξνηεξαηφηεηα 2: Δλζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο γλψζεο κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, 

 

Πξνηεξαηφηεηα 3: Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ 

αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην. 

 

Ταπηφρξνλα, ε Δπηηξνπή θαζφξηζε ηηο επηκέξνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Πνιηηηθήο ηεο 

Σπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-1013. 

 

Κξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ΣηΛ/Γθέηεκπνξγθ γηα ηελ Ε.Ε. θαη ηελ ρώξα καο. 

 

Η νηθνλνκηθή αιιειεγγχε είλαη ε βάζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Η αιιειεγγχε 

απηή κεηαθξάδεηαη ζηε κεηαθνξά πφξσλ ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο Έλσζεο θαη ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηα 

Κξάηε-Μέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην 

κέιινλ ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πφξσλ πνπ ηνπο δηαζέηεη ε Δ.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ελψ ε Δπηηξνπή 

παξεκβαίλεη γηα λα επαιεζεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη. Η πνιηηηθή απηή έρεη αιιάμεη ελ κέξεη κεηά  ην 2006. Απηφ 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη Κπβεξλήζεηο παίξλνπλ 

απνζηάζεηο απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θαη θαηεπζχλνληαη 

ζηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ ην 

θαιχηεξν δπλακηθφ αλάπηπμεο.  

 

Η ζύλδεζε ηεο ΣηΛ κε ηελ Πνιηηηθή Σπλνρήο  - Επηθαιύςεηο θαη δηαθνξέο. 

 

Η ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, είλαη ε πξφζδεζε ηεο ΣηΛ ζην άξκα ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο. Σχκθσλα κε φια ηα ζηξαηεγηθά θείκελα ηεο Δπηηξνπήο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ε πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ΣηΛ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηήο. Η βαζηθή αηηία γηα ηελ ζχλδεζε απηή είλαη φηη, κε 

δεδνκέλνπο ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη θεληξηθά απφ ηελ Δ.Δ., ε πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο είλαη 

ε κφλε πνπ δηαζέηεη θαη ζπλάθεηα κε ηελ ΣηΛ αιιά θαη ζεκαληηθφ κέγεζφο πφξσλ γηα λα 

πξνθαιέζεη απνηέιεζκα.  Πξνθχπηνπλ πάλησο, κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ δχν πνιηηηθψλ σο πξνο ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο ζε ζηξαηεγηθφ 

αιιά θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.  

 

Η ζχγθξηζε απηή είλαη ρξήζηκε γηα λα εμεηαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα ππάξμεη νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δχν απηψλ πνιηηηθψλ 

αιιά θαη ηεο λέαο πνιηηηθήο Δπξψπε 2020 (παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν ζεκείσκα ηνπ ηνκέα).  
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Μηα εμεηδηθεπκέλε Μειέηε
1
 έδεημε πάλησο φηη ε πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο ζπκβάιεη ήδε ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάινγα κε ην ΑΔΠ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, 

θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Σηφρνπ 2 (Αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο). Σε 

επίπεδν Κξαηψλ - Μειψλ, ε Διιάδα παξνπζηάδεη 39% ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο 

Σπλνρήο, κε ηελ Πνξηνγαιία ζην 21% θαη ηελ Ιξιαλδία ζην 42%. Σηηο 11 ζπλνιηθά 

πεξηθέξεηεο πνπ ζπγθξίζεθαλ, πεξηιακβάλεηαη ε Αηηηθή κε 18% ζπκκεηνρή, ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πεξηθέξεηεο Norte ηεο Πνξηνγαιίαο (28%) θαη  Extremadura ηεο Ιζπαλίαο (32%), ελψ ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ Σηφρνπ 2 ε ζπκκεηνρή αλεβαίλεη ζεκαληηθά, ζε πνζνζηφ απφ 68% έσο 83% 

(Western Scotland ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Aquitaine ηεο Γαιιίαο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί, ην φηη ε πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο έρεη πνιχ πην ζηαζεξή λνκηθή βάζε ζε ζρέζε κε 

ηε ΣηΛ πνπ είλαη πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο (βι. επφκελε ζειίδα). Δπηπιένλ, ε ΣηΛ είλαη κηα 

πνιηηηθή «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο πνπ ηθαλνπνηεί αλάγθεο «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ».  

 

Επηθαιύςεηο θαη δηαθνξέο, ζε όηη αθνξά ηνπο ζηόρνπο ησλ δύν Πνιηηηθώλ. 

 

Ο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο είλαη θνηλφο, φπσο θαη ν ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Πεξαηηέξσ, ε θνηλσληθή ζπλνρή επηδηψθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

απφ ηηο δχν πνιηηηθέο (Σπλνρήο θαη Ληζζαβφλαο), κέζσ ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κείσζεο ηεο αλεξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. Ίζσο ε κφλε 

δηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζπκθσλία είλαη ε εδαθηθή θαη ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηεο πνιηηηθή Σπλνρήο, αιιά βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. Η πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο είλαη κηα γεσγξαθηθά εζηηαζκέλε πνιηηηθή 

ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλε ζηε Σπλζήθε. 

 

Η ΣηΛ/Γθέηεκπνξγθ σο νξηδόληηα ζηνρνζέηεζε, απόξξνηα πνιηηηθήο βνύιεζεο.   

 

Η γεσγξαθηθή θαη εδαθηθή ζπλνρή θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

πφξσλ Σπλνρήο θαη ηελ ίδηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ. Μία επίπησζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ΣηΛ κπνξεί λα είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηηο πιένλ δπλακηθέο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Δ.Δ., φπνπ ε νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ πξφζζεησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ ζα ήηαλ ε πην κεγάιε.  Γηα λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηε Σπλζήθε, ζε πεξηπηψζεηο 

φπσο απηή ηεο Διιάδαο, ε ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ νπηηθή ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.: δειαδή, ην ζεκειηψδε ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ράζκαηνο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ πεξηθεξεηψλ. Πνιιά απφ ηα 

πινπζηφηεξα Κξάηε-Μέιε, ζα επεδίσθαλ λα θαηεπζπλζνχλ νη πφξνη ηεο Δ.Δ., εθεί πνπ ζα 

νδεγνχζαλ ζε άκεζα απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θαη φρη εθεί πνπ ππάξρεη 

αλάγθε, δειαδή ζηηο κεηνλεθηνχζεο πεξηθέξεηεο. Απηφ, φκσο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πην 

ηζρπξή βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Σπλζήθε. Σεκαληηθέο 

δηαθνξέο ππάξρνπλ, επίζεο, θαη σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δχν 

πνιηηηθψλ. Η αλάγθε εθαξκνγήο ηεο ΣηΛ νδεγεί ζε κηα πην θεληξηθή δνκή θαζνξηζκνχ ησλ 

ζηφρσλ θαη ειέγρνπ επίηεπμεο απηψλ (ε επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή ηεο αλαλεσκέλεο ΣηΛ, 

βαζίζηεθε ζηελ «αλνηρηή κέζνδν ζπλεξγαζίαο» πνπ, κάιινλ, δελ νδήγεζε ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή ελεξγνπνίεζε).   

 

Μηα άιιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

Σπλνρήο, είλαη φηη  ε  δνκή ησλ «ζηφρσλ» ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ έρεη ην ραξαθηήξα 

ελφο επξέσο θάζκαηνο θαη πνιιέο θνξέο εηεξφθιεησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

                                                             

1  “Thematic Evaluation of the Structural Funds (Θεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ Γηαξζξσηηθψλ 
Τακείσλ ζηε ΣηΛ)”. Έθδνζε ηνπ Danish Technological Institute, Φεβξνπάξηνο 2005. 
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δξάζεσλ. Αληίζεηα, νη ζηφρνη ηεο Ληζζαβφλαο είλαη ζηξαηεγηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα άκεζε ζαθή πξνδηαγξαθή ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ έξγσλ.  

 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ΣηΛ έζεηε ππεξβνιηθά θηιφδνμν ζηφρν θαη ζε θάζε πεξίπησζε, νη 

πξνζδνθίεο ζα έπξεπε γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο λα ήηαλ ζπγθξαηεκέλεο. Η 

ζπλάληεζε θαη κεξηθή ζπγρψλεπζε ησλ δχν πνιηηηθψλ, πξνζδίδεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ζηηο δχν πνιηηηθέο θαη απνηειεί κηα θαινδερνχκελε ζπλχπαξμε, πνπ φκσο δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξεθηηκεζεί.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο απφ ηα Κξάηε -Μέιε, θαη πέξα απφ ηηο 

ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπήο, νη ζρεηηθέο αλαιχζεηο θαηέιεμαλ ζηα παξαθάησ  

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνηέιεζαλ βάζε γηα ηελ ρσξίο παξελέξγεηεο έληαμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ΣηΛ ζηελ Πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ λένπ ζηφρνπ 1 (Σχγθιηζε) 

 

 Γελ ζα πξέπεη λα ππνθαηαζηαζεί ε θαηαζθεπή αλαγθαίσλ ππνδνκψλ απφ άιιεο δξάζεηο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ΣηΛ. Κάηη ηέηνην 

ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αλάπηπμε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ.  

 

 Τα δεηνχκελν γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ζε θάζε Κξάηνο- Μέινο θαη πεξηθέξεηα, παξακέλεη 

ε εχξεζε ηνπ ζσζηνχ κίγκαηνο πνιηηηθήο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

 Σε επίπεδν Κξάηνπο-Μέινπο, πξέπεη λα γίλεη κηα πξψηε επηινγή ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ 

ήδε ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζνπλ απνηειεζκαηηθά δξάζεηο πνπ πξνθξίλεη ε ΣηΛ θαη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη ζρεηηθνί πφξνη ζε απηέο, γηα ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Τέηνηεο νκαδνπνηήζεηο ππάξρνπλ ζηα πινπζηφηεξα Κξάηε-Μέιε, φπσο ην 

δίθηπν  “Dynamo Regions”, θαη αλάινγεο δηθηπψζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο.  

 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηφζν ηεο ΣηΛ φζν θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ελφο Κξάηνπο-

Μέινπο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ησλ δπλάκεσλ θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ζε 

πςειφηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν απφ απηφ ησλ πθηζηάκελσλ Πεξηθεξεηψλ. Θα ήηαλ πνιχ δχζθνιν 

νη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο ΣηΛ πνπ κνξθνπνηήζεθαλ ζην επίπεδν ηεο Δ.Δ., λα 

πξνζπεξάζνπλ ην επίπεδν ηνπ Κξαηψλ-Μειψλ θαη λα  ζρεδηαζηεί  ε πινπνίεζή ηνπο ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο.  

 

 Δίλαη αλαγθαία ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ «πξνηεξαηνηήησλ» γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θαη απνδνηηθφηεηα. 

 

 Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ δηακφξθσζε βαζηθψλ ζεζκψλ θαη δνκψλ πνπ ππνβνεζνχλ 

ηελ αλάπηπμε, θάηη πνπ απνηειεί δεηνχκελν ζηελ Διιάδα, ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζε θαη 

εηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο σο ξπζκηζηή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Η Πνιηηηθή Σπλνρήο θαη ε ΣηΛ -  Θεκαηηθή εζηίαζε. 

 

Παξ’ φιν πνπ ε ΣηΛ θαιχπηεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, ζπλήζσο 

εθιακβάλεηαη φηη αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πεδία φπσο ε Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε 

(ΔΤΑ), ε Τερλνινγηθή Καηλνηνκία θαη νη Δπηρεηξήζεηο Τερλνινγηψλ Αηρκήο. Η Διιάδα 

αλαπηχζζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζηα πεδία απηά, αιιά ν ππξήλαο ηεο ΔΤΑ θαη ησλ ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξακέλεη ζπγθεληξσκέλνο ζηα πην πξνεγκέλα, πινπζηφηεξα θαη 

παξαδνζηαθά βηνκεραληθά Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ.   
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Γεσγξαθηθή εζηίαζε  – Νεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 

 

Η εμέιημε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πξνδηαγξάθεη θαη απηή έλα θεθάιαην ηεο κειινληηθήο 

πνιηηηθήο αιιειεγγχεο.  Δίλαη γεγνλφο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε, νκνγελνπνηψληαο ηηο εθξνέο 

ηεο, επέθεξε ηεξάζηηα δήηεζε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σηελ Δπξψπε 

ε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζηηο νξεηλέο θαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο : δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

ηέρλεο, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, νη πεξηνρέο απηέο ζα παξνπζηάζνπλ 

ζην κέιινλ κεγάιεο επθαηξίεο αλάπηπμεο.  

 

Η πνιηηηθή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ λεζηψλ 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πνιπαπαζρφιεζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 

ηνκέσλ κεηαμχ ηνπο φπσο: ηνπξηζκφο, πξσηνγελήο ηνκέαο, πνιηηηζκφο, θιπ.  ζπλδπαζκέλν 

θαη κε εμεηδηθεχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο  πνηφηεηαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.    

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ εδαθψλ ηεο Δ.Δ., έλα ζεκείν 

εθθίλεζεο απνηέιεζε ε δέζκεπζε πνπ αλαιήθζεθε απφ ηα Κξάηε-Μέιε θαη ηελ Δπηηξνπή γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σρεδίνπ Αλάπηπμεο Κνηλνηηθνχ Φψξνπ (ΣΑΚΦ), πνπ εγθξίζεθε ζην 

Πφζηληακ ηεο Πνισλίαο ην 1999, θαη φπνπ δίδεηαη έκθαζε: ζηελ πνιπθεληξηθή αζηηθή ρσξηθή 

αλάπηπμε θαη ζε κηα λέα ζρέζε πφιεο-ππαίζξνπ, ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε γλψζε, θαζψο θαη ζε κηα ζπλεηή δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

 

Σηνλ άμνλα ηεο εξγαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ εθπφλεζε, απφ θνηλνχ κε ηα 

Κξάηε-Μέιε, έθζεζεο ζελαξίσλ πξννπηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ εδαθψλ ηεο Δ.Δ. 

φπσο είλαη ην  πξφγξακκα ORATE ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην INTERREG. Η έθζεζε 

έδσζε ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε επί δέθα πξνηάζεσλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο, απφ ηηο 

νπνίεο νη έμη έρνπλ εδαθηθή δηάζηαζε (νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ην δήηεκα ησλ 

πφιεσλ, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ δσλψλ, ε δηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία, νη δψλεο ζε βηνκεραληθή αλαδηάξζξσζε, νη δψλεο πνπ πιήηηνληαη απφ ζεκαληηθά 

γεσγξαθηθά ή θπζηθά κεηνλεθηήκαηα) θαη νη ηέζζεξηο έρνπλ νξηδφληηα δηάζηαζε (πεξηζζφηεξεο θαη 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζέζεηο απαζρφιεζεο,  ππνζηήξημε ηεο λέαο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο, πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηζφηεηαο επθαηξηψλ).  

 

 

 

 


