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Ενημεπωτικό Σημείωμα  

Οι Πολιτικέρ τηρ Ε.Ε. για την πεπίοδο 2014-2020 - Εξελίξειρ 

 

Το νέο ηοπίο ηηρ Δςπυπαφκήρ Πολιηικήρ Σςνοσήρ  

 

Ζ λέα Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ. κεηά ην 2014 αλακέλεηαη λα ζηεξηρζεί ζηε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ηελ νπνία παξνπζίαζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζηφρν 

ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαζνξίδεη έλα φξακα γηα κηα θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο: 

 

 έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία• 

 

 βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα πνπ ζα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη• θαη 

 

 αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο 

απαζρφιεζεο θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα ηε θαηλνηνκία, ηε λενιαία, ηε ςεθηαθή ζχγθιηζε, ηελ παξαγσγή 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ηε βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα πξάζηλε αλάπηπμεο, ηηο  λέεο 

δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (ιεπηνκέξεηεο ζηηο 

ηζηνζειίδεο http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm). 

  

 Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ λέα Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηε ζηξαηεγηθή απηή. 

 

Ππϊηερ  ιδέερ ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ για ηο μέλλον ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ (η 

διαβοωλεςζη ολοκληπϊθηκε ζηιρ 31.12.2011) 

 

1. Σωνδεζη ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ και ηυν ανηίζηοισυν πψπυν με ηοςρ ζηψσοςρ 

«Δςπϊπη 2020»: Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαηαπνιέκεζε θηψρηαο, βειηίσζε 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, επέλδπζε ζηελ έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, πξνψζεζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ γηα κείσζε 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

2. Ππψζκληζη ππορ ηα Κπάηη - Μέλη να ςπογπάτοςν ζςμβάζειρ ζωμππαξηρ 

(partnership contracts). Απηέο νη ζπκβάζεηο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα Δζληθά 

Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ «Δπξψπε 2020».  

 

3. Δπικένηπυζη/ζςγκένηπυζη ηυν πψπυν ηυν διαπθπυηικϊν ηαμείυν και ηυν 

εθνικϊν πποχπολογιζμϊν ζε μικπψ απιθμψ πποηεπαιοηήηυν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Δηδηθφηεξα, φζεο ρψξεο ιάβνπλ ζρεηηθά κηθξφ κέξνο 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζα ηνπο δεηεζεί λα επηθεληξψζνπλ ζε 2 – 3 πξνηεξαηφηεηεο. 

http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm
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4. Η ππαγμαηοποίηζη ηυν πληπυμϊν θα εξαπηηθεί απψ ειδικέρ πποχποθέζειρ/ψποςρ 

γηα θάζε Κξάηνο - Μέινο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία. Οη ηειηθέο πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ. 

 

5. Γημιοςπγία ενψρ «αποθεμαηικοω επίδοζηρ» (performance reserve), ίζσο ηεο ηάμεο 

ηνπ 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνρήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβξάβεπζε (bonus) 

ζε ρψξεο ή πεξηθέξεηεο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο. 

 

6. Βεληίυζη ηυν ζςζηημάηυν παπακολοωθηζηρ και αξιολψγηζηρ. Βαζηθφ θξηηήξην ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Θα δεκηνπξγεζνχλ ζαθείο θαη κεηξήζηκνη 

ζηφρνη θαη δείθηεο, ζπκθσλεκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγνχληαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ζην θάζε Κξάηνο – Μέινο. 

 

7. Σςνδςαζμψ επιδοηήζευν και δανείυν. Δθηηκάηαη φηη ε παξνρή δαλείσλ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ζα ελζαξξχλεη νηθνλνκηθά 

βηψζηκεο επελδχζεηο. Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο εκπεηξίαο ησλ «κέζσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο» ηεο πεξηφδνπ 2007 -2013. 

 

8. Δνίζσςζη ηηρ εδαθικήρ ζςνοσήρ, φπσο πξνβιέπεη θαη ε Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. 

Δπηδίσμε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, αζηηθέο, αγξνηηθέο, λεζησηηθέο 

θαη απνκαθξπζκέλεο. Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα δψζεη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο.  

 

9. Δνίζσςζη ζςνεπγαζιϊν. Ζ Δπηηξνπή ζέιεη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ. Δπηζπκεί επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε 

δηάδνζε ησλ ηνπηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεξγαζίεο.  

 

Οη ηδέεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξέρνπλ ηε βάζε γηα δεκφζηεο 

δηαβνπιεχζεηο θαη έλαλ ζπλερηδφκελν δηάινγν κε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, θαη άιινπο θνξείο θαη 

εηαίξνπο. 

 

Θέμαηα/πποβλήμαηα πος έσοςν ηεθεί ζσεηικά με ηην πολιηική ζςνοσήρ 2014 -2020 

 

Πποχπολογιζμψρ.  

 

Τα πνζά πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ζα εμαξηεζνχλ απφ ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020. Ο αξκφδηνο επίηξνπνο J. Hahn  

δήισζε φηη  ε απνηπρία λα απνξξνθεζνχλ ηα ρξήκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ζα ηνλ 

δπζθνιέςεη λα ζηακαηήζεη ην Σπκβνχιην απφ ηελ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Τν κέιινλ ησλ θεθαιαίσλ ζπλνρήο ζα απνθαζηζηεί αξγφηεξα εληφο 

ηνπ 2011, φηαλ νη επξσπαίνη εγέηεο ζα μεθηλήζνπλ ηελ επίζεκε ζπδήηεζε. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

ζρεηηθά πινχζηεο ρψξεο πνπ είλαη θαζαξνί ζπλεηζθέξνληεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. 

έρνπλ δεηήζεη, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, λα πεξηνξηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο φρη πάλσ απφ ην 

1% ηνπ ζπλδπαζκέλνπ εηζνδήκαηνο (Combined Income – GNI) ηεο Δ.Δ. 27. Απηφ ζα ζεκάλεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 1,13% ηνπ GNI ηεο 

Δ.Δ. ησλ 27. 
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Σηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2010 νη εγέηεο ησλ Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Φηιαλδίαο, Οιιαλδίαο θαη 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, απέζηεηιαλ επηζηνιή ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θ. J.M. Barroso  κε 

ηελ νπνία δεηνχζαλ ε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

κέζν φξν ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Δ.Δ. Ζ Απζηξία θαη ε Σνπεδία θαηά ην παξειζφλ είραλ 

ππνζηεξίμεη λα ηεζεί φξην ζηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Πποχποθέζειρ (conditionality) 

  

Ζ ηδέα λα ελζαξξχλνληαη ηα Κ – Μ λα εθαξκφδνπλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηα ίδηα ζεσξνχλ 

απαξαίηεηεο θαη ζα έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν, θαίλεηαη λα έρεη επξεία ζηήξημε. Ωο παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ε επίηεπμε ησ ζηφρσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα. Ακθηιεγφκελε ζεσξείηαη ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα αλαζηνιή 

ή αθχξσζε πιεξσκψλ πξνο Κξάηε – Μέιε πνπ δελ κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη αληηδξάζεηο ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη νξζφ λα ηηκσξνχληαη γηα 

απνθάζεηο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ. Κξηηηθή έρεη επίζεο 

δερζεί θαη ε ηδέα ηνπ «απνζεκαηηθνχ επίδνζεο» κε αηρκή ηελ δπζθνιία θαηαλνκήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ θαη ηελ πξνηίκεζε πνπ ππάξρεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ην 

χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θάζε ποεξηθέξεηαο. 

 

Δπιλεξιμψηηηα.  

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2007 -2013 πάλσ απφ ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ζπλνρή έρεη 

θαηεπζπλζεί ζηηο 100 θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. Με ρξήζε ησλ ζεκεξηλψλ 

θξηηεξίσλ ιηγφηεξεο απφ 70 πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ. ζα ραξαθηεξηδφηαλ Πεξηθέξεηεο 

«ζχγθιηζεο» (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ < 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κ.ν.). Σηηο πεξηθέξεηεο απηέο δνπλ 

120 εθ. πνιίηεο, δειαδή ιηγφηεξν απφ ην ¼ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. Έρεη πξνηαζεί ε 

ζέζπηζε λέαο θαηεγνξίαο πεξηθεξεηψλ «κεηάβαζεο», κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζην 75 – 90 % 

ηνπ θνηλνηηθνχ κ.ν. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ήηαλ επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία, κε κηθξφηεξνπο πφξνπο απφ ηηο πεξηθέξεηεο «ζχγθιηζεο». Απφ Κξάηε – 

Μέιε έρεη ηεζεί ν πξνβιεκαηηζκφο αλ έρεη λφεκα ε δηάζεζε θνλδπιίσλ ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. 27 (271) ζε πεξίπησζε πνπ κεησζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο θαη αλ ζα έπξεπε λα απνθιεηζηνχλ νη πινπζηφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο ψζηε 

λα δηαηεξεζνχλ νη πιεξσκέο πξνο ηηο θησρφηεξεο. 

 

Θέζειρ θεζμικϊν οπγάνυν Δ.Δ. 

 

Δςπυπαφκψ Κοινοβοωλιο (ΔΚ).  

 

Υπνζηεξίδεη κηα ηζρπξή θαη θαιά ρξεκαηνδνηνχκελε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, σο απαξαίηεην 

ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ., πνπ απνηειεί έλαλ ηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ.. Οη Δπξσβνπιεπηέο δήηεζαλ δηαηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπλνρήο θαη κεηά ην 2013 θαη λα απνξξηθζεί θάζε πξνζπάζεηα επαλεζληθνπνίεζήο ηνπ.  

 

Τν ΔΚ πηζηεχεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο (ζχγθιηζε, 

πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε, εδαθηθή ζπλνρή) θαη δεηά ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Τακείν λα παξακείλεη ηκήκα ηεο. Εήηεζε επίζεο απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο δηάζεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Τέινο 

εμέθξαζε επηζπκία ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ξφινπ γηα ην  πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ επίπεδν. 
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Δπιηποπή ηυν Πεπιθεπειϊν  

 

Θεσξεί ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο σο αιιειεμαξηψκελε κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» αιιά 

επηκέλεη ζην λα παξακείλεη κηα δηαθξηηή πνιηηηθή. Δπίζεο ζεσξεί φηη ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 

2020» δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηηο πεξηθέξεηεο γηα παξάδεηγκα, κε ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ππνρξεψζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ (reporting obligation). Υπνζηεξίδεη ην 

ηζρχνλ πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη απνξξίπηεη κία πην εμεηδηθεπκέλε – ηνκεαθή 

πξνζέγγηζε. 

 

Σςνέλεςζη ηυν Δςπυπαφκϊν Πεπιθεπειϊν (AER)  

 

Δπηκέλεη φηη ην επίπεδν ππνζηήξημεο πξνο ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο πξέπεη λα δηαηεξεζεί 

θαη ηελ επφκελε πεξίνδν. Θεσξεί ηε ζχγθιηζε σο «ζχκβνιν ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο» ε 

νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηπρφλ πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηακαξηχξεηαη 

πνπ ε Δ.Δ. αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πεξηθέξεηεο σο ηζφηηκνπο εηαίξνπο ηεο, φπσο ηα 

Κξάηε – Μέιε. Έρεη επίζεο εθθξάζεη έληνλε δηαθσλία κε ηελ πξφζεζε λα εμαξηάηαη ε 

πιεξσκή πξνο ηηο πεξηθέξεηεο απφ ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνρή θαη γηα ηηο νπνίεο ππεχζπλεο είλαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο. Τέινο, 

δεηά εμνξζνινγηζκφ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηακείσλ θαη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο «εδαθηθήο ζπλνρήο» 

 

Σςμβοωλιο Δςπυπαφκϊν Γήμυν και Πεπιθεπειϊν (CEMR)  

 

Σπκθσλεί κε ηζρπξή πνιηηηθή ζπλνρήο γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ., κε έκθαζε ζε απηέο 

πνπ πζηεξνχλ. Δπηζπκεί απνθέληξσζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα λα εληζρπζεί ε ηνπηθή 

δηάζηαζε, ελψ ζεσξεί φηη απηφ απνηειεί θαη κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ αζηηθψλ 

θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Γηαθσλεί κε ηε ζχλδεζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηελ ηήξεζε ηνπ 

Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Δπηκέλεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηνπο κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξνηείλεη ε 5
ε
 έθζεζε γηα ηε 

ζπλνρή, φπσο είλαη νη ζπκβάζεηο ζχκπξαμεο (partnership contacts), φπνπ θαζνξίδνληαη νη 

πξνο επίηεπμε ζηφρνη. 

 

Σςμβοωλιο Παπάκηιυν Πεπιθεπειακϊν Πεπιοσϊν ηηρ Δςπϊπηρ (CPMR)  

 

Εεηά ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ. Δπηκέλεη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ ζηνπο κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο φπσο 

πξνηείλεη ε 5
ε
 έθζεζε γηα ηε ζπλνρή. Σπκθσλεί κε ηελ επηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη απνξξίπηεη ηελ ηδέα ζχλδεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο.  

  

Eurocities – ηο δίκηςο ηυν μεγάλυν εςπυπαφκϊν πψλευν  

 

Υπνζηεξίδεη ηηο πξνηάζεηο γηα κεγαιχηεξε έκθαζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη δεηά ππνρξεσηηθή δηάζεζε πφξσλ ζε απηέο. Θεσξεί φηη νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ζπληνλίζνπλ θαιχηεξα ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Θεσξεί επίζεο φηη ηα Κξάηε – Μέιε πξέπεη λα 

ππνρξεσζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πφιεηο θαη λα δηεπξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία. Γηαθσλεί κε ηελ ηδέα δηαζχλδεζεο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κε ην Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη έρεη επηθπιάμεηο γηα 

ηελ πξφηαζε πεξί «απνζεκαηηθνχ επηδφζεσλ». 
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Αποδεληίυζη απψτευν οπιζμένυν Κπαηϊν – Μελϊν 

 

Γαλλία  

 

Υπνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαηεγνξίαο πεξηθεξεηψλ «κεηάβαζεο» 

γηα ηηο πεξηθέξεηεο εθείλεο πνπ δελ είλαη αξθεηά θησρέο ψζηε λα ζεσξεζνχλ σο «πεξηθέξεηεο 

ζχγθιηζεο», αιιά πνπ έρνπλ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην κ.ν. ηεο Δ.Δ. 

Υπνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

 

Γεπμανία 

 

Υπνζηεξίδεη ζζελαξά ηε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ δαλείσλ («αλαθπθιψζηκα θνλδχιηα») 

θαζψο απηά κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη 

λα εμαζθαιίζνπλ βηψζηκα, κέζν- θαη καθξν-πξφζεζκα, ζρέδηα. Υπνζηεξίδεη ηελ επηθέληξσζε 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, κε δπλαηφηεηα επηινγήο απηψλ απφ ηελ θάζε 

πεξηθέξεηα. Σπκθσλεί κε ηελ έλλνηα ησλ πεξηνρψλ «κεηάβαζεο» (επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο πξψελ αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο). Υπνζηεξίδεη ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ. 

 

Τζεσία – Οςγγαπία – Πολυνία – Σλοβακία (Visegrad Four – V4)  

 

Σπλεξγάδνληαη γηα λα έρνπλ θνηλή ζέζε γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. Σπκθσλνχλ κε ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη ηελ επηθέληξσζε 

ησλ πφξσλ πξνο ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο («ζχγθιηζεο»). Δπηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε 

επειημίαο ζηελ επηινγή απφ θάζε ρψξα ησλ δηθψλ ηεο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ επέλδπζε ησλ 

επξσπατθψλ πφξσλ. Δίλαη επηθπιαθηηθνί ζηε δεκηνπξγία «απνζεκαηηθνχ επίδνζεο».  

 

  


