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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης:
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, 2007-2013
“Η Ευρώπη πρέπει να ανανεώσει την βάση της ανταγωνιστικότητάς της, να αυξήσει τις
δυνατότητες ανάπτυξής της και την παραγωγικότητά της και να ενισχύσει την κοινωνική
της συνοχή δίνοντας έµφαση κυρίως στη γνώση, στην καινοτοµία και στην καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα
κοινοτικά εθνικά και κοινοτικά µέσα – περιλαµβανοµένης και της πολιτικής της συνοχής –
στους τρεις στρατηγικούς τοµείς (οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) ώστε να
αξιοποιήσει καλύτερα τις συνέργιες σε ένα γενικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης”.1
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόσφατη διεύρυνση σε 25 κράτη µέλη, και αργότερα σε 27 µε την προσχώρηση της
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην Ένωση το 2007, έχει αλλάξει σηµαντικά τα επίπεδα
ανισότητας στην ΕΕ.
Η τρίτη προσωρινή έκθεση σχετικά µε τη συνοχή που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα επιβεβαίωσε
ότι η διεύρυνση της Ένωσης σε 25 κράτη µέλη, και αργότερα σε 27 ή περισσότερα, αποτελεί
µία πρόκληση χωρίς προηγούµενο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική
συνοχή της Ένωσης. Ταυτόχρονα η έκθεση επισηµαίνει ότι ορισµένες από τις φτωχότερες
περιοχές των νέων κρατών µελών παρουσιάζουν ορισµένους από τους υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης στην Ένωση (βλέπε χάρτη στο παράρτηµα).
Για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης2, και συγκεκριµένα αυτού που αφορά την
προώθηση της πραγµατικής σύγκλισης, οι δράσεις που υποστηρίζονται από τους
περιορισµένους πόρους τους οποίους διαθέτει η πολιτική της συνοχής πρέπει να
επικεντρωθούν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης όπως προβλέπει η ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας3. Είναι σαφές ότι η
µακροοικονοµική σταθερότητα και οι διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν προϋπόθεση για την
επιτυχία της πολιτικής της συνοχής παράλληλα µε ένα φάσµα άλλων όρων οι οποίοι ευνοούν
τις επενδύσεις (αποτελεσµατική λειτουργία της ενιαίας αγοράς, πραγµατοποίηση διοικητικών
µεταρρυθµίσεων, καλή διακυβέρνηση, ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα και εργατικό δυναµικό
µε υψηλή ειδίκευση)4.
Αυτές είναι οι αρχές που διέπουν τις προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής της
συνοχής για την περίοδο 2007-2013 που παρουσίασε η Επιτροπή µε την τρίτη έκθεση σχετικά

1
2

3
4
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Συµπεράσµατα της προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Μάρτιος 2005.
Το άρθρο 158 της συνθήκης προβλέπει ότι για την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της
συνοχής η Κοινότητα αποσκοπεί στη µείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των
διάφορων περιοχών και στη επιτάχυνση της ανάπτυξης των πλέον µειονεκτικών περιοχών ή νήσων,
συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτικών περιοχών.
Σύµφωνα µε τη στρατηγική του Γκέτεµποργκ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2001.
“Η οικονοµία της ΕΕ: Επισκόπηση 2004”, COM (2004) 723, 26 Οκτωβρίου 2004.
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µε τη συνοχή τον Φεβρουάριο του 2004 και υπό τη µορφή προϋπολογισµού και νοµοθετικών
διατάξεων τον Ιούλιο του 2004.
Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν ως στόχο την πραγµατοποίηση βελτιώσεων σε δύο
βασικούς τοµείς. Πρώτον, η στρατηγική διάσταση της πολιτικής της συνοχής ενισχύεται
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικές προτεραιότητες θα ενσωµατωθούν καλύτερα
στα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα. ∆εύτερον, γίνονται προσπάθειες
ώστε οι επιτόπιοι φορείς να εκλάβουν την πολιτική της συνοχής ως δική τους υπόθεση. Αυτό
φαίνεται από την ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και
στις περιφέρειες καθώς και από την σαφέστερη και πιο αποκεντρωµένη κατανοµή
αρµοδιοτήτων σε τοµείς όπως είναι η χρηµατοοικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος. Οι
προτάσεις προβλέπουν επίσης ένα σαφέστερο διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στην
Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στο Κοινοβούλιο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του σχεδίου κανονισµού του Συµβουλίου (EΚ), που προβλέπει
γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ), το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής5, το Συµβούλιο καθορίζει, µετά
την έγκριση των κανονισµών και βάσει πρότασης της Επιτροπής, τις στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας όσον αφορά την πολιτική της συνοχής “για την
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας µε στόχο την προώθηση της ισόρροπης,
εναρµονισµένης και αειφόρου ανάπτυξης”6.
Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας που περιλαµβάνονται σ΄αυτή την
ανακοίνωση παρουσιάζουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
– Τα χρηµατοδοτικά µέσα που διατίθενται για την πολιτική της συνοχής είναι τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία (το EΤΠΑ και το EΚΤ) καθώς και το Ταµείο Συνοχής. Στις
κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθούν δεν γίνεται σκοπίµως ανάλυση ανά ταµείο. Το
πλέον κατάλληλο µέσο για κάθε τοµέα είναι ένα θέµα που πρέπει να διευκρινιστεί κατά
την περίοδο προγραµµατισµού και εξαρτάται από τη φύση της προγραµµατιζόµενης
δαπάνης (υποδοµή, παραγωγική επένδυση, ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων κλπ).
– Ο βασικός στόχος είναι ο καθορισµός των κοινοτικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της
πολιτικής της συνοχής µε στόχο και την ενίσχυση των συνεργιών µε τη στρατηγική της
Λισσαβόνας και την υλοποίησή της µε τον τρόπο που προβλέπουν οι ενιαίες
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση·
– Αφορούν µόνο το µέρος των εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.

που

– Πρέπει να τις εξετάσει κανείς σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές προτάσεις. Οι προτάσεις
αυτές προσδιορίζουν τον στόχο και το εύρος της ενίσχυσης από κάθε ταµείο, ενώ οι
στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας έχουν ως στόχο τον εντοπισµό εντός
αυτού του πλαισίου των τοµέων όπου η πολιτική της συνοχής µπορεί να συµβάλει κατά
τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο στην πραγµατοποίηση των κοινοτικών προτεραιοτήτων
ιδίως αυτών της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας.

5

6

EL

COM (2004) 492 τελικό, 14 Ιουλίου 2004. Στο υπόλοιπο έγγραφο ο όρος “ταµεία” αφορά και τα τρία
ταµεία ενώ ο όρος “∆ιαρθρωτικά Ταµεία” αφορά µόνο το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
COM (2004) 492 τελικό, άρθρο 23.
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– Αντανακλούν τις συζητήσεις µε τα κράτη µέλη καθώς και τις συζητήσεις εντός των
διάφορων υπηρεσιών της Επιτροπής.
Μόλις εγκριθούν από το Συµβούλιο, οι κατευθυντήριες γραµµές θα αποτελέσουν τη βάση για
την προετοιµασία των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των συνακόλουθων
επιχειρησιακών προγραµµάτων.
2.

ΣΥΝΟΧΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2.1.

Η ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας

Tα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας του Μαρτίου του 20007 –
το βασικό κείµενο που προσδιορίζει τη στρατηγική της Λισσαβόνας – περιλαµβάνουν µία
στρατηγική καθώς και ένα ευρύ φάσµα στόχων και πολιτικών µέσων για να γίνει πιο
δυναµική και πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ του 2001 πρόσθεσε µία περιβαλλοντική διάσταση σ΄αυτούς τους στόχους.
Η ενδιάµεση αναθεώρηση της διαδικασίας διαπίστωσε ότι τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δεν
παρουσίαζαν ενιαία εικόνα. Μετά από ένα ενθαρρυντικό ξεκίνηµα το 2001, η αύξηση της
απασχόλησης µειώθηκε απότοµα ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας υπήρξε απογοητευτική
παντού οφειλόµενη κυρίως στην αδυναµία πλήρους αξιοποίησης των γνώσεων και των
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα µέτρια οικονοµικά αποτελέσµατα
οφείλονται εν µέρει στην επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας, γι
αυτό θα πρέπει να γίνουν µεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση των δυνατοτήτων
ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.
Τον Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε µία νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και
την απασχόληση8 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου του 2005. Το Συµβούλιο
επιβεβαίωσε τους στόχους του και επεσήµανε την ανάγκη να δοθεί µία νέα ώθηση στη
στρατηγική της Λισσαβόνας.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας “η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα
εθνικά και κοινοτικά µέσα – περιλαµβανοµένης και της πολιτικής της συνοχής”9.
Επισηµάνθηκε επίσης ότι οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς καθώς και οι κοινωνικοί
εταίροι θα πρέπει να θεωρήσουν ότι οι στόχοι της Λισσαβόνας είναι και δικοί τους στόχοι.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τοµείς όπου η γειτνίαση παίζει µεγάλο ρόλο, όπως είναι η
καινοτοµία και η γνώση, η απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η επιχειρηµατικότητα, η
ενίσχυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ή η πρόσβαση στις πηγές κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου. Επιπλέον, οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να επιδιώκουν µε
συνέπεια τους ίδιους στρατηγικούς στόχους προκειµένου να κινητοποιούνται οι περισσότεροι
δυνατοί πόροι και να αποφεύγονται οι αντικρουόµενες δράσεις.
Από τον Μάρτιο του 2005, που συνήλθε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η Επιτροπή έχει εγκρίνει
ενιαίες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση10 προκειµένου να

8

Συµπεράσµατα προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, 23 και 24 Μαρτίου 2000.
Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έγινε την άνοιξη “Συνεργασία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση – µία νέα αρχή για τη στρατηγική της Λισσαβόνας”, COM (2005) 24, 2 Φεβρουαρίου

9

Συµπεράσµατα της προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Μάρτιος 2005.

7

2005.

10
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COM (2005) 141.
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βοηθήσει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν τα εθνικά µεταρρυθµιστικά τους προγράµµατα.
Παράλληλα η Επιτροπή θα προετοιµάσει ένα κοινοτικό πρόγραµµα σχετικά µε τη στρατηγική
της Λισσαβόνας.
2.2.

Η συµβολή της πολιτικής της συνοχής στην ανάπτυξη και στην απασχόληση

Η πολιτική της συνοχής συµβάλλει ήδη στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Ανεξάρτητες αξιολογήσεις δείχνουν ότι η πολιτική έχει σηµαντική µακροοικονοµική
επίπτωση, ειδικά στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
όσον αφορά το σύνολο της ΕΕ11. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν σε
όλες τις περιοχές, η πολιτική της συνοχής βελτιώνει τη γεωγραφική ισορροπία της
οικονοµικής ανάπτυξης και αυξάνει τους ρυθµούς ανάπτυξης στο σύνολο της ΕΕ. Για να
πετύχει η ΕΕ τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας, θα πρέπει όλες οι περιοχές –
ιδίως αυτές µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγικότητας και απασχόλησης –να κάνουν
την ανάλογη προσπάθεια.
Επιπλέον, η πολιτική της συνοχής συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και πολιτικής
ενοποίησης µέσω π.χ. της ανάπτυξης δικτύων υποδοµών και της πρόσβασης σε υπηρεσίες
γενικού ενδιαφέροντος, της βελτίωσης των ειδικοτήτων των πολιτών της Κοινότητας, της
βελτίωσης της πρόσβασης στις αποµακρυσµένες περιοχές και της προώθησης της
συνεργασίας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους η πολιτική της συνοχής µπορεί να συνεχίσει να
συµβάλλει σηµαντικά στην υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας:
• Επενδύσεις σε τοµείς µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Υψηλές αποδόσεις
παρουσιάζουν οι επενδύσεις σε περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν γρήγορα το
επίπεδο των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, αλλά η εγχώρια χρηµατοδότηση ενδέχεται να είναι
ανεπαρκής για την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών.
• Επενδύσεις στους µοχλούς της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η πολιτική της
συνοχής επιδιώκει κυρίως επενδύσεις στο ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο, που
συµβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και απασχόλησης
και περιλαµβάνουν τις φυσικές υποδοµές και τις υποδοµές ΤΠΕ, την έρευνα και την
καινοτοµία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και την προσαρµοστικότητα του
εργατικού δυναµικού.
• Ενίσχυση της υλοποίησης των στρατηγικών της συνοχής µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα. Η πολιτική της συνοχής είναι η µόνη πολιτική που παρέχει σταθερά
εφταετή πλαίσια επενδύσεων.
• Συνέργιες και συµπληρωµατικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές. Η πολιτική της
συνοχής αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την υλοποίηση των άλλων κοινοτικών
πολιτικών. Για παράδειγµα, τα προγράµµατα διευρωπαϊκών δικτύων χρηµατοδοτούνται
άµεσα από το Ταµείο Συνοχής στις χώρες που αφορά, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά
στη βελτίωση της πρόσβασης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η συµµόρφωση προς το
περιβαλλοντικό κεκτηµένο και προς τους ευρύτερους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης
ενισχύεται σηµαντικά από την πολιτική της συνοχής. Η πολιτική για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη(ΕΤΑ) καθώς και οι στόχοι της, που αφορούν ειδικότερα τις
11
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υποδοµές έρευνας και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στον τοµέα της έρευνας,
ενισχύονται επίσης από την πολιτική της συνοχής όπως και οι κοινοτικές πολιτικές για την
καινοτοµία και τις ΜΜΕ.
• Κινητοποίηση πρόσθετων πόρων. Οι δραστηριότητες που συγχρηµατοδοτούνται από την
πολιτική της συνοχής αυξάνουν σηµαντικά τους πόρους της ΕΕ καθώς µεταφέρονται
πόροι για επενδύσεις σε τοµείς όπου η δαπάνη µπορεί να έχει τη µεγαλύτερη επίπτωση και
την µεγαλύτερη πρόσθετη αξία. Εξασφαλίζουν πρόσθετους εθνικούς πόρους, τόσο
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο
εναρµονισµένων εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών. Κάθε ευρώ που
ξοδεύεται στο επίπεδο της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής προκαλεί και άλλες
δαπάνες, ύψους 0,9 ευρώ κατά µέσο όρο στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές (τωρινός
στόχος 1) και 3 ευρώ στις περιοχές που βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης (τωρινός
στόχος 2).
• Βελτίωση της διακυβέρνησης. Tο ειδικό σύστηµα εφαρµογής των προγραµµάτων
συνοχής ευνοεί τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά την επεξεργασία
και την εφαρµογή πολιτικών, τη διάδοση της πρακτικής της αξιολόγησης, τις συµφωνίες
εταιρικής σχέσης µεταξύ των δηµόσιων και των ιδιωτικών φορέων, τη διαφάνεια, την
περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και τις ανταλλαγές των καλύτερων
πρακτικών. Συµβάλλει επίσης στην καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
ενισχύοντας το αίσθηµα ευθύνης και ιδιοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε
τοπικό επίπεδο.
• Προώθηση ενιαίας στρατηγικής για την εδαφική συνοχή. Η πολιτική της συνοχής
µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία βιώσιµων τοπικών κοινωνιών µέσω της
αντιµετώπισης των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων µε
στρατηγικές που θα έχουν ως στόχο την ανανέωση, την αναζωογόνηση και την ανάπτυξη
τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών περιοχών.
Ενόψει των διάφορων τρόπων που η πολιτική της συνοχής µπορεί να συµβάλει για την
υλοποίηση του προγράµµατος δράσης της Λισσαβόνας, το κεφάλαιο που ακολουθεί
προσδιορίζει τις κυριότερες πτυχές του νέου πλαισίου της πολιτικής της συνοχής για την
περίοδο 2007-2013.
3.

TΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

3.1.

Συγκέντρωση

Στο κεφάλαιο αυτό το νέο πλαίσιο για την στρατηγική της συνοχής εξετάζεται σε σχέση µε
την ανάγκη για θεµατική και γεωγραφική συγκέντρωση. Επειδή η συγκέντρωση πόρων
αποτελεί και διαδικαστικό θέµα, εξετάζεται επίσης και η διάσταση της διακυβέρνησης.
Η αύξηση της οικονοµικής παραγωγής αποτελείται κυρίως από δύο στοιχεία: την αύξηση της
απασχόλησης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα και
θα πρέπει να ενισχυθούν ταυτόχρονα για να έχουν την µεγαλύτερη δυνατή επίπτωση. Για να
προωθηθεί στο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων κατά την
περίοδο 2007-2013 η αειφόρος ανάπτυξη και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση, οι πόροι θα πρέπει να διατεθούν κατά κύριο λόγο για
βασικές υποδοµές, για το ανθρώπινο κεφάλαιο και για την έρευνα και την καινοτοµία καθώς
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και για την πρόσβαση και την στρατηγική χρησιµοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας(ΤΠΕ). Χρειάζονται και υλικά και άυλα µέσα.
Οι πολιτικές που χρησιµοποιεί ένα κράτος µέλος ή µία περιοχή για την επίτευξη του
κατάλληλου συνδυασµού επενδύσεων µε στόχο την ανάπτυξη εξαρτάται από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του/της, από τη διάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και από τη
φύση και την έκταση των διαρθρωτικών του αδυναµιών καθώς και από τα συγκριτικά του
πλεονεκτήµατα. Οι χρησιµοποιούµενες πολιτικές είναι αναπόφευκτο να εξελίσσονται µε το
πέρασµα του χρόνου µε συνέπεια να αλλάζει το είδος των χρησιµοποιούµενων πολιτικών και
µέσων. Κάθε κράτος µέλος και κάθε περιοχή πρέπει να βρει το σωστό συνδυασµό πολιτικών
για την ανάπτυξή του/της µε βάση την ιδιαίτερη οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική,
πολιτιστική και θεσµική κατάστασή του/της.
Εντούτοις, παρόλο ότι ο συνδυασµός πολιτικών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε το
πλαίσιο, η συγκέντρωση µπορεί να εξασφαλιστεί στο επίπεδο των προγραµµάτων και των
έργων µέσω της επιλογής µόνο των στοιχείων που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και
στην απασχόληση. Αυτή είναι η αρχή που θα διέπει την Επιτροπή κατά τη διαπραγµάτευση
των διάφορων εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων.
Το χρονοδιάγραµµα αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο της πολιτικής της συνοχής στα
κράτη µέλη όπου οι µεταφερόµενοι κοινοτικοί πόροι προσλαµβάνουν µακροοικονοµική
διάσταση. Βραχυπρόθεσµα οι πόροι αυτοί θα δηµιουργήσουν πληθωριστικές πιέσεις στον
κατασκευαστικό τοµέα π.χ. ενώ παράλληλα θα ασκούν πρόσθετη πίεση στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών (ως αποτέλεσµα των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισµού κλπ)
και στον προϋπολογισµό (λόγω των συµφωνιών συγχρηµατοδότησης). Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει τα κράτη µέλη και οι διάφορες περιοχές να καταρτίσουν κατά τέτοιο τρόπο τα
επενδυτικά τους προγράµµατα ώστε να αντιµετωπιστούν οι στενότητες από την πλευρά της
προσφοράς και να αυξηθεί η παραγωγικότητα προκειµένου να αντισταθµιστούν οι πιέσεις
στην ονοµαστική οικονοµία από την πλευρά της ζήτησης.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι άλλες προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής,
πρώτον λόγω των δυνατοτήτων που έχουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση
στο πλαίσιο των προγραµµάτων της πολιτικής της συνοχής και δεύτερον προκειµένου να
δηµιουργηθούν συνέργιες µε άλλες πολιτικές της ΕΕ.
3.2.

Σύγκλιση

Για τις περιφέρειες και τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για ενίσχυση µέσα από την
πολιτική της συνοχής στο πλαίσιο του νέου στόχου για τη σύγκλιση ο βασικός στόχος θα
πρέπει να είναι η τόνωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθούν και να
αυξηθούν οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός πρέπει να εξεταστεί υπό το φως της
άνευ προηγουµένου αύξησης των ανισοτήτων εντός της διευρυµένης Ένωσης, των
µακροπρόθεσµων προσπαθειών που θα χρειαστούν για τη µείωσή τους και της συµβολής του
στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ένωσης.
Οι στρατηγικές τους κατά συνέπεια θα επικεντρωθούν στις επενδύσεις και στις οµαδικές
υπηρεσίες που χρειάζονται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µακροπρόθεσµα, για τη
δηµιουργία απασχόλησης και για την αειφόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν, να
αναβαθµιστούν και να διευρυνθούν βασικές υποδοµές και υπηρεσίες, ώστε να είναι
διαθέσιµες στις περιφερειακές και στις τοπικές οικονοµίες, καθώς και ένα κατάλληλο πλαίσιο
ενίσχυσης των επιχειρήσεων και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η ενιαία αγορά.
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Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές προσπάθειες για την αύξηση των επενδύσεων σε
ανθρώπινο κεφάλαιο, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, για την ενίσχυση
της κοινωνικής ένταξης και για τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Παράλληλα µε τις προσπάθειες στον τοµέα των βασικών υποδοµών θα πρέπει να γίνουν και
ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων των
διάφορων περιφερειών µέσω της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ειδικά στις ΜΜΕ, της
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, της προώθησης της ΕΤΑ, της
καινοτοµίας, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της ενθάρρυνσης της διάδοσης και
της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ.
Η ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της συνταγµατικής τάξης αποτελούν επίσης
σηµαντικούς παράγοντες σχεδιασµού και εφαρµογής αποτελεσµατικών πολιτικών.
3.3.

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

Η ανάγκη συγκέντρωσης σε έναν περιορισµένο αριθµό βασικών προτεραιοτήτων και
ιδιαίτερα στην έρευνα, στην καινοτοµία, στην προσβασιµότητα και στη δηµιουργία
απασχόλησης, είναι επιτακτική για την επίτευξη αυτού του στόχου, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση των περιορισµένων χρηµατοοικονοµικών
πόρων. Οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο για την
οµαλή προσαρµογή ως συνέπεια των οικονοµικών αλλαγών και αναδιαρθρώσεων.
Επιδίωξη του νέου στόχου για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση είναι η
πρόβλεψη και η προώθηση των οικονοµικών αλλαγών µε τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών της ΕΕ µέσω των επενδύσεων
στην οικονοµία της γνώσης, στην επιχειρηµατικότητα, στην έρευνα, στη συνεργασία
ανάµεσα στα πανεπιστήµια και στις επιχειρήσεις και στην καινοτοµία, η βελτίωση της
πρόσβασης στις υποδοµές µεταφορών και τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και υγείας, η
προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη των κινδύνων, η βελτίωση της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης
στην αγορά εργασίας και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των βιώσιµων κοινωνιών.
Οι βιοµηχανικές περιοχές παρουσιάζουν διάφορες µορφές. Πολλές από αυτές
χαρακτηρίζονται από την παρουσία µεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων, από την υψηλή
πυκνότητα πληθυσµού και από τους υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης ενώ σε άλλες
παρατηρείται η συνύπαρξη µοντέρνων βιοµηχανιών, ιδίως ΜΜΕ, και ενός τοµέα υπηρεσιών
που αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα. Και στα δύο αυτά είδη περιφερειών εντούτοις ενδέχεται
να υπάρχουν τοµείς µε διαρκή παρακµή, φτώχεια, προβλήµατα συµφόρησης,
περιβαλλοντικές πιέσεις και προβλήµατα δηµόσιας υγείας,αντιµέτωποι µε τις προκλήσεις της
παγκοσµιοποίησης και την ανάγκη προσαρµογής στις γρήγορες οικονοµικές αλλαγές. Από
την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές βιοµηχανικές περιοχές που αρχίζουν µε δυσκολία να
προσαρµόζονται στις αλλαγές και η κατάρρευση της παλιάς βιοµηχανικής τους βάσης δεν
είχε ακόµη αντισταθµιστεί από επαρκή αριθµό νέων δραστηριοτήτων.
Στο µεταξύ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού η
οικονοµική ανάπτυξη είναι συχνά έργο µικρών επιχειρήσεων αλλά οι προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν είναι παρόµοιες. Η χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού καθιστά δυσκολότερη την
αντιµετώπιση των προκλήσεων µε συνέπεια να µην έχει αλλάξει η οικονοµική τους
κατάσταση κατά την τελευταία δεκαετία.

EL

10

EL

Είναι µεγάλη η ποικιλία που παρουσιάζει η οικονοµική κατάσταση των αγροτικών
περιοχών. Ορισµένες έχουν καλούς δεσµούς µε τα αστικά κέντρα και, µε τη γεωργία να
συνεχίζει να παίζει σηµαντικό ρόλο, χαρακτηρίζονται από την αυξανόµενη οικονοµική
διαφοροποίηση και από την αύξηση των δραστηριοτήτων στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως
π.χ. στον τουρισµό. Άλλες πιο αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από το
ότι είναι αραιοκατοικηµένες, από τη γήρανση του πληθυσµού τους, από τις περιορισµένες
τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές, από τις ανεπαρκείς υπηρεσίες και από τους
περιορισµένους δεσµούς µε την υπόλοιπη οικονοµία.
Η αντιµετώπιση αυτής της ποικιλίας προβληµάτων και η ενίσχυση των προσπαθειών αυτών
των περιφερειών για αναδιάρθρωση και τη δηµιουργία νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε το ανανεωµένο πρόγραµµα της Λισσαβόνας είναι η νέα πρόκληση για τη νέα
γενιά προγραµµάτων υπέρ της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.
3.4.

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Ο νέος στόχος για τη συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης του
εδάφους της Ένωσης σε όλες τις διαστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική της συνοχής
ενισχύει την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του εδάφους της Ένωσης στο επίπεδο των
µεγάλων περιφερειών και µειώνει τις “επιπτώσεις των εµποδίων” µέσω της διασυνοριακής
συνεργασίας και της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών.
Αυτές οι δράσεις βασίζονται σε κοινές αναπτυξιακές στρατηγικές των σχετικών εδαφών
(εθνικών, περιφερειακών, τοπικών) και στη διαδικτύωση των κυριοτέρων παραγόντων.
Κατ΄αυτό τον τρόπο είναι προφανές ότι αποκτούν πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία η οποία
αυξάνεται ακόµη περισσότερο στη διευρυµένη και πολυποίκιλη Ένωση
3.5.

∆ιακυβέρνηση

Στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής το θέµα της διακυβέρνησης προσλαµβάνει
διαφορετικές διαστάσεις.
Η πρώτη αφορά ένα σύνολο χαρακτηριστικών δηµόσιων οργανισµών που έχουν σχέση µε την
απόδοση και την επιτυχία των δηµόσιων πολιτικών. Για τις χώρες και τις περιφέρειες,
ειδικά αυτές που είναι επιλέξιµες για τον στόχο της σύγκλισης, η ποιότητα και η
παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντικές για τη διασφάλιση των
µεταρρυθµίσεων και της καλής διακυβέρνησης, ειδικά στον οικονοµικό, εργασιακό,
κοινωνικό, εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και δικαστικό τοµέα. ∆εν θα διευκολύνει µόνο την
υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ υπέρ της συνοχής αλλά θα βελτιώσει και τις οικονοµικές
επιδόσεις γενικά.
Η ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της διακυβέρνησης στις περιπτώσεις που
θεωρούνται αδύναµες πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιφέρειες. Η οικονοµική ανταγωνιστικότητα και η δηµιουργία µιας ισχυρής
κοινωνίας των πολιτών δεν εξαρτώνται µόνο από τα αποτελεσµατικά δίκτυα υποδοµών αλλά
και από την χωρίς διακρίσεις, προβλέψιµη και διαφανή εφαρµογή του δικαίου, από την
αναγνώριση και την άσκηση των µεταβιβάσιµων δικαιωµάτων ατοµικής ιδιοκτησίας,
περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, από ένα ανοιχτό σύστηµα
δηµοσίων συµβάσεων καθώς και από µία δηµόσια διοίκηση που θα περιορίζει στο ελάχιστο
τα διοικητικά εµπόδια για τους οικονοµικούς παράγοντες.
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Κατά συνέπεια, όταν αναπτύσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές, τα κράτη µέλη πρέπει να
εξετάζουν συστηµατικά πόσο µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγικότητας η δηµόσια
διοίκηση όταν είναι πιο αποτελεσµατική, πιο υπεύθυνη και πιο διαφανής. Η βελτίωση των
δυνατοτήτων των δηµόσιων διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
προκειµένου να βελτιωθεί το διοικητικό πλαίσιο της οικονοµικής δραστηριότητας, η
επεξεργασία και η εφαρµογή ικανοποιητικών πολιτικών, η βελτίωση της νοµοθεσίας, η
αξιολόγηση και η ανάλυση των επιπτώσεων των πολιτικών προτάσεων και ο τακτικός
έλεγχος των µηχανισµών υλοποίησης θα πρέπει συνεπώς να αποτελέσουν στόχους για
ενίσχυση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Η δεύτερη διάσταση αφορά τα µέτρα και τις δράσεις που χρειάζονται ειδικά για τη βελτίωση
της ικανότητας των κρατών µελών ώστε να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν την
πολιτική της συνοχής. Η σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση των ταµείων απαιτεί
κατάλληλες, αποτελεσµατικές και διαφανείς δοµές στις κεντρικές και περιφερειακές
διοικήσεις οι οποίες είναι ικανές να ασκούν τα καθήκοντα που έχουν σχέση µε τα ταµεία,
όπως είναι οι δηµόσιες συµβάσεις, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος, η παρακολούθηση, η
αξιολόγηση και η πρόληψη ή η καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς. Η
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των ταµείων εξαρτάται επίσης και από τις δυνατότητες των
φορέων υλοποίησης των έργων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν υψηλής ποιότητας έργα. Στις
περιπτώσεις που οι πόροι χρησιµοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσµατικό και διαφανή η
επιτυχία και µόνο ενθαρρύνει τους ιδιώτες επιχειρηµατίες και τους ωθεί να επενδύσουν. Κατά
συνέπεια και στον τοµέα αυτό θα πρέπει να αναληφθεί κάποια δράση και να υποστηριχθεί µε
τη διάθεση τεχνικής βοήθειας.
Ένας συναφής και πολύ σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσµατικότητα της
πολιτικής της συνοχής είναι η ποιότητα της σύµπραξης όλων των ενδιαφεροµένων,
περιλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την
προετοιµασία και την υλοποίηση των προγραµµάτων. Επιπλέον, η ενίσχυση της σύµπραξης
ανάµεσα στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη αποτελεί τη βάση προσδιορισµού της πολιτικής
της συνοχής και της µετέπειτα υλοποίησής της µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η επεξεργασία καινοτοµικών έργων µέσω της σύµπραξης, η προώθηση της συµµετοχής των
πολιτών στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση των δηµόσιων πολιτικών καθώς και η
βελτίωση της συνεργασίας µέσα και ανάµεσα στις κοινότητες µπορεί να συµβάλει στη
δηµιουργία ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου που θα έχει ως συνέπεια τη διαρκή
απασχόληση, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή. Υπό αυτές
τις συνθήκες οι κυριότεροι ενδιαφερόµενοι τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο θα πρέπει να υποστηρίξουν το πρόγραµµα µεταρρύθµισης, ούτως ώστε οι
πόροι να χρησιµοποιηθούν πράγµατι για τα προγράµµατα ανάπτυξης και απασχόλησης και
να δηµιουργηθούν τα απαραίτητα δίκτυα συνεργιών προς τον σκοπό αυτό.
Οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης που
επιτρέπουν την επίτευξη οµοφωνίας όσον αφορά τους επιδιωκόµενους στόχους χάρη στον
τακτικό και συστηµατικό διάλογο µε τους βασικούς ενδιαφερόµενους. Η σύµπραξη είναι
πολύ σηµαντική για την επεξεργασία και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών και
βασίζεται στη διαβούλευση και στη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων, που είναι οι αρµόδιες
αρχές, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
περιλαµβανοµένων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Η σύµπραξη αποτελεί τη βάση
του ανοίγµατος και της διαφάνειας κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση των
προγραµµάτων.
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Συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
Η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µπορεί να αποτελέσει µία από τις κατάλληλες
µεθόδους για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων όπου δεν υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια
συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, ειδικά σε τοµείς όπου δεν είναι εφικτό ή σκόπιµο να
αποκλεισθεί ο δηµόσιος τοµέας ή να λειτουργήσει µόνο η αγορά. Εκτός από τους
οικονοµικούς πόρους που εξασφαλίζει η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε επίπεδο
έργου, βελτιώνει επίσης την ποιότητα της υλοποίησης και την µεταγενέστερη διαχείριση των
έργων. Για τον λόγο αυτό τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να επιδιώκουν τέτοιες συµπράξεις
στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. Τα σηµαντικότερα οφέλη των συµπράξεων δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα είναι τα εξής:
•
ο δηµόσιος τοµέας εξασφαλίζει την πρόσβασή του σε ένα φάσµα ειδικοτήτων του
ιδιωτικού τοµέα που του επιτρέπουν να παρέχει αποτελεσµατικότερες και λιγότερο
δαπανηρές υπηρεσίες
•
ο ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει µία σειρά από κινδύνους τους οποίους στο πλαίσιο
µιας παραδοσιακής δηµόσιας σύµβασης θα τους ανελάµβανε ο δηµόσιος τοµέας
•
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα µπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις που ένας και
µόνο φορέας είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διαχείριση και τη
χρηµατοδότηση κάποιου έργου.
Για να αποφασιστεί εάν κάποιο έργο θα εκτελεστεί στο πλαίσιο µιας σύµπραξης δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, θα πρέπει να εξεταστεί εάν συντρέχουν ορισµένοι όροι προτού ανατεθεί
η παροχή αγαθών και υπηρεσιών και ειδικά εάν υπάρχει το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο.
Οι συµφωνίες σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει
ρητή πολιτική δέσµευση των εθνικών κυβερνήσεων να συµµετάσχει ο ιδιωτικός τοµέας σε
έργα του δηµόσιου τοµέα. Σαφή και ειδικά πλαίσια χρειάζονται για τις συµπράξεις ιδιωτικού
και δηµόσιου τοµέα σε διάφορους τοµείς δράσεις, τα οποία θα διαφέρουν ανάλογα µε τον
βαθµό στον οποίο µπορεί να γίνει η ανάκτηση του κόστους µέσω της επιβολής τέλους στους
χρήστες και ανάλογα µε το εύρος των κοινωνικών στόχων.
Η ΕΕ θα ενισχύσει αυτές τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µέσα από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής στις περιπτώσεις που τα έργα πληρούν όλα τα
απαραίτητα κριτήρια. Για τα µεγάλα έργα η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
υποβάλουν και µία εκτίµηση σχετικά µε την καταλληλότητα κάποιας σύµπραξης δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα. Η ΕΤΕ και το ΕΤΕ µπορούν να προσφέρουν πολύτιµη βοήθεια ως προς
το θέµα αυτό.
4.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ,
2007-2013

Ενόψει των προαναφεροµένων και της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση τα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της
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πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να επιδιώκουν την διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρεις
προτεραιότητες12:
– βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών µελών, των περιφερειών και των πόλεων
µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων,
– ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της
οικονοµίας της γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένων και
των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας,
– δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσέλκυση
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την ανάληψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και
των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν εξετάζονται βασικές πτυχές καθενός απ΄αυτούς τους
µεγάλους τοµείς µε ειδικές κατευθυντήριες γραµµές κάτω από κάθε κεφάλαιο. Φυσικά δεν
αφορούν όλες τις περιφέρειες αυτές οι λεπτοµερέστερες κατευθυντήριες γραµµές. Ο πλέον
κατάλληλος συνδυασµός επενδύσεων εξαρτάται τελικά από την ανάλυση των δυνατών και
αδύνατων σηµείων κάθε κράτους µέλους και κάθε περιφέρειας. Οι κατευθυντήριες γραµµές
αποτελούν περισσότερο ένα απλό πλαίσιο που καλούνται να χρησιµοποιήσουν τα κράτη
µέλη και οι περιφέρειες όταν καταρτίσουν τα εθνικά και περιφερειακά τους
προγράµµατα, για να εκτιµήσουν τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της
Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες
γραµµές είναι µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι η µόνη, για την επίτευξη
του κατάλληλου επιπέδου συγκέντρωσης σε βασικές προτεραιότητες σε κάθε κράτος µέλος
και περιφέρεια σύµφωνα µε την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Σύµφωνα µε την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη γνώση,
στην έρευνα και στην καινοτοµία καθώς και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, η
συνολική χρηµατοδοτική προσπάθεια για την ενίσχυση αυτών των τοµέων δράσης θα πρέπει
να αυξηθεί σηµαντικά. Επιπλέον τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις καλύτερες
πρακτικές στις περιπτώσεις που έχει αποδειχθεί ότι αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα όσον
αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να επιδιώκουν τον στόχο της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας και της υλοποίησης των
προγραµµάτων και των έργων. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω ειδικών δράσεων για την
προώθηση της ισότητας ή για την καταπολέµηση των διακρίσεων καθώς και µέσω της
προσεκτικής εξέτασης του τρόπου µε τον οποίο τα άλλα έργα και η διαχείριση των ταµείων
επηρεάζουν τους άντρες και τις γυναίκες.
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Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έγινε την άνοιξη “Συνεργασία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση – µία καινούργια αρχή για τη στρατηγική της Λισσαβόνας”, COM (2005) 24, 2
Φεβρουαρίου 2005.
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4.1.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της
πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση.

Μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι η εξασφάλιση των
απαραίτητων υποδοµών (π.χ. µεταφορικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών) για τις
επιχειρήσεις. Η µοντέρνα υποδοµή αποτελεί σηµαντικό παράγοντα όσον αφορά την επίδοση
πολλών επιχειρήσεων και επηρεάζει την οικονοµική και κοινωνική ελκυστικότητα των
περιφερειών. Οι επενδύσεις στις υποδοµές σε καθυστερηµένες περιοχές, ιδίως στα νέα κράτη
µέλη, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και έτσι θα ενισχύσει τη σύγκλιση µε τις υπόλοιπες χώρες
της Ένωσης. Οι πόροι δεν πρέπει να προέρχονται µόνο από επιδοτήσεις αλλά και από δάνεια,
π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕ). Τα κράτη µέλη θα έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν µεγαλύτερη χρήση της εµπειρίας που έχει η ΕΤΕ στην προετοιµασία
κατάλληλων για ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση έργων.
4.1.1.

Eπέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών

Η διάθεση αποτελεσµατικών, ευέλικτων και ασφαλών µεταφορικών υποδοµών µπορεί να
θεωρηθεί ως µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη καθώς
βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των σχετικών περιοχών µέσω
της διευκόλυνσης της µετακίνησης των προσώπων και των αγαθών. Τα µεταφορικά δίκτυα
αυξάνουν τις δυνατότητες των εµπορικών συναλλαγών καθώς και την αποτελεσµατικότητα.
Παράλληλα η ανάπτυξη διευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών (και συγκεκριµένα τα
σχετικά µέρη των τριάντα έργων προτεραιότητας όσον αφορά τα διευρωπαϊκά µεταφορικά
δίκτυα) µε ιδιαίτερη έµφαση στα διασυνοριακά έργα είναι σηµαντική για την επίτευξη
µεγαλύτερης ενοποίησης των εθνικών αγορών, ειδικά στο πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης.
Οι επενδύσεις στις υποδοµές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες και στο
επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης των σχετικών περιφερειών και χωρών. Έχει παρατηρηθεί ότι
οι επενδύσεις στις υποδοµές (καθώς και οι άλλες επενδύσεις) παρουσιάζουν φθίνοντα
ποσοστά απόδοσης πάνω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο χρηµατοδότησης. Οι οικονοµικές
αποδόσεις τέτοιων επενδύσεων είναι υψηλές όταν οι υποδοµές είναι ανεπαρκείς και δεν
έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα, αλλά είναι πιθανόν να αρχίσουν να µειώνονται µόλις
θα έχουν φθάσει σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο.
Πρέπει συνεπώς να λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο της περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης
και το µέγεθος των υφισταµένων υποδοµών. Στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και
χώρες οι διεθνείς και διαπεριφερειακές συνδέσεις ενδέχεται να έχουν υψηλότερες αποδόσεις
µακροπρόθεσµα υπό τη µορφή αυξηµένης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Αντίθετα στις
περιφέρειες µε διασκορπισµένη και µικρής κλίµακας οικονοµική βάση και µεγάλο αριθµό
µικρών πόλεων ενδέχεται να είναι καταλληλότερη η κατασκευή µιας περιφερειακής
µεταφορικής υποδοµής. Στις περιφέρειες που εµπίπτουν στον στόχο της σύγκλισης και σε
µικρότερο βαθµό στις περιφέρειες ‘σταδιακής εξόδου’ µε ανεπαρκή οδικά δίκτυα οι πόροι θα
πρέπει να διατίθενται για την κατασκευή οικονοµικά βιώσιµων οδικών συνδέσεων.
Προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τις επενδύσεις στις µεταφορές, η βοήθεια
που προέρχεται από τα ταµεία θα πρέπει να διέπεται από ορισµένες αρχές.
Πρώτον, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αντικειµενικά κριτήρια προκειµένου να
προσδιοριστεί το επίπεδο και η φύση των επενδύσεων που θα πρέπει να γίνουν στις
υποδοµές. Για παράδειγµα, τα πιθανά ποσοστά απόδοσης θα πρέπει να µετρώνται µε βάση το
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επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και τη φύση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις σχετικές
περιφέρειες, την πυκνότητα των υποδοµών ή τον βαθµό της συµφόρησης. Στο πλαίσιο του
προσδιορισµού του κοινωνικού οφέλους που προβλέπεται να προκύψει από τέτοιες
επενδύσεις θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές
επιπτώσεις των προβλεπόµενων έργων υποδοµής.
∆εύτερον, η αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο13. Μία βασική ενέργεια για την
αντιστάθµιση της κυριαρχίας των οδικών µεταφορών στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι η
προώθηση εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς και συνδυασµένων µεταφορών.
Tρίτον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες σύγκλισης ώστε να
εκσυγχρονιστεί το σιδηροδροµικό δίκτυο µέσω της προσεκτικής επιλογής των τοµέων
προτεραιότητας και της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητάς τους στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος ∆ιαχείρισης των Σιδηροδροµικών Μεταφορών (ERTMS).
Τέταρτον, οι επενδύσεις στις µεταφορικές υποδοµές θα πρέπει να συνοδεύονται και από την
κατάλληλη διαχείριση της κυκλοφορίας µε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια σύµφωνα µε τα
εθνικά και κοινοτικά πρότυπα. Οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους την ανάγκη επίτευξης ισόρροπης (και φιλοπεριβαλλοντικής)
κατανοµής των τρόπων µεταφοράς που θα ικανοποιεί τόσο τις οικονοµικές όσο και τις
περιβαλλοντικές ανάγκες. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει π.χ. να περιλαµβάνουν ευφυή και
πολυτροπικά συστήµατα µεταφοράς και ιδίως τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για το
ERTMS και για το SESAME (για ένα σύστηµα οµοιόµορφης διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας στην Ευρώπη).
Με βάση τις παραπάνω αρχές οι κατευθυντήριες γραµµές για την ανάληψη δράσης είναι οι
ακόλουθες:
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα 30 έργα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµα/ες
για τον στόχο της σύγκλισης14. Τα υπόλοιπα έργα διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να
ενισχύονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα συµβάλουν στην
ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. Μέσα σ΄αυτό το σύνολο έργων θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές συνδέσεις και σ΄αυτά που επιβλέπονται από ειδικά
διορισµένους ευρωπαίους συντονιστές στα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
χρησιµοποιούν αυτούς τους συντονιστές ως µέσο µείωσης του χρόνου που διαρρέει ανάµεσα
στον σχεδιασµό του δικτύου και στην υλοποίησή του.
Οι συµπληρωµατικές επενδύσεις στις δευτερεύουσες συνδέσεις είναι επίσης σηµαντικές στο
πλαίσιο µιας ενιαίας περιφερειακής στρατηγικής µεταφορών και επικοινωνιών που θα
καλύπτει τόσο αστικές όσο και αγροτικές περιοχές, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι
περιφέρειες θα επωφελούνται από τις δυνατότητες που παρέχουν τα βασικά δίκτυα.
Οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία σιδηροδροµικών υποδοµών θα πρέπει να έχουν ως στόχο
την βελτίωση της πρόσβασης. Το κόστος των σιδηροδροµικών µεταφορών θα πρέπει να
διευκολύνει την πρόσβαση των ανεξάρτητων φορέων. Η τήρηση και η εφαρµογή των
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“Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010 : η ώρα των αποφάσεων”, COM (2001) 370.
Απόφαση αριθ. 884/2004/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004.
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κανόνων της διαλειτουργικότητας και η χρησιµοποίηση του συστήµατος ERTMS στα τρένα
και στις σιδηροδροµικές γραµµές θα πρέπει να είναι στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν το
σύνολο των χρηµατοδοτούµενων έργων.
Προώθηση βιώσιµων από περιβαλλοντική άποψη µεταφορικών δικτύων. Αυτό συνεπάγεται
εγκαταστάσεις δηµόσιων µεταφορών (περιλαµβανοµένων και των υποδοµών στάθµευσης και
µετεπιβίβασης), σχέδια κινητικότητας, περιµετρικούς δακτυλίους, βελτίωση της ασφάλειας
στους οδικούς κόµβους, ποδηλατόδροµους και πεζόδροµους. Συνεπάγεται επίσης δράσεις για
την πρόσβαση στις συνήθεις δηµόσιες µεταφορικές υπηρεσίες ορισµένων κοινωνικών
οµάδων (όπως είναι οι ηλικιωµένοι και οι ανάπηροι) καθώς και τη δηµιουργία δικτύων που
θα συνδέουν τα σηµεία εφοδιασµού των αυτοκινήτων που δεν κινούνται µε βενζίνη.
Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αποτελεσµατικότητας των µεταφορικών υποδοµών
ώστε να προωθηθεί κατ΄αυτό τον τρόπο η περιφερειακή ανάπτυξη, θα πρέπει να δοθεί
προσοχή στη βελτίωση της σύνδεσης των αποµονωµένων περιοχών µε τα διευρωπαϊκά
µεταφορικά δίκτυα (βλέπε συνηµµένο χάρτη). Κατά συνέπεια θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των δευτερευουσών συνδέσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατροπικότητα και στις
βιώσιµες µεταφορές. Ειδικότερα τα λιµάνια και τα αεροδρόµια θα πρέπει να συνδεθούν µε
την ενδοχώρα τους.
Περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη “θαλάσσιων αυτοκινητοδρόµων”
και στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ως βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων σε
σχέση µε τις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές µεγάλων αποστάσεων.
Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη λαµβάνουν ενίσχυση τόσο από το Ταµείο Συνοχής όσο
και από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να γίνεται διάκριση στα προγράµµατα µεταξύ των
διάφορων ειδών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από κάθε ταµείο µε το Ταµείο Συνοχής να
παίζει τον βασικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση των διευρωπαϊκών µεταφορικών δικτύων.
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία εξάλλου θα πρέπει γενικά να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην
ανάπτυξη υποδοµών που έχουν σχέση µε µέτρα για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης
(όπως είναι η ανάπτυξη του τουρισµού, οι βελτιώσεις για την αύξηση της ελκυστικότητας
των βιοµηχανικών ζωνών κλπ.). Όσον αφορά τις οδικές υποδοµές, οι επενδύσεις θα πρέπει
επίσης να επιδιώκουν τον γενικό στόχο της οδικής ασφάλειας.
Η συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να είναι
συµπληρωµατική των επιδοτήσεων που χορηγούνται από τον προϋπολογισµό των
διευρωπαϊκών δικτύων. Τα κράτη µέλη θα χρειαστεί να προσδιορίσουν εκ των προτέρων το
πλέον κατάλληλο µέσο για τα προβλεπόµενα έργα. Η χρηµατοδότηση της πολιτικής της
συνοχής µπορεί να συνδυαστεί µε την εγγύηση δανείων, που αποτελεί µέρος των µέσων
χρηµατοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων.
4.1.2.

Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ανάπτυξη

Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις µπορούν να βοηθήσουν την οικονοµία κατά τρεις τρόπους:
µπορούν να εξασφαλίσουν την µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη, να µειώσουν το
εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος για την οικονοµία (π.χ. το κόστος για την υγεία, το κόστος
καθαρισµού και το κόστος επανόρθωσης των ζηµιών) και να τονώσουν την καινοτοµία και τη
δηµιουργία απασχόλησης. Τα µελλοντικά προγράµµατα για τη συνοχή θα πρέπει να έχουν ως
στόχο την ενίσχυση των πιθανών συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και
την ανάπτυξη. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως είναι οι υποδοµές επεξεργασίας

EL

17

EL

αποβλήτων και λυµάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η απολύµανση της γης ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για νέες οικονοµικές δραστηριότητες και η προστασία από
ορισµένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, θα πρέπει να λάβει απόλυτη προτεραιότητα στο
πλαίσιο αυτό.
Προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οικονοµικά οφέλη και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στις πηγές
της. Στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων αυτό σηµαίνει ότι οι προσπάθειες πρέπει να
συγκεντρώνονται στην πρόληψη, στην ανακύκλωση και στην βιοαποσύνθεση των αποβλήτων
που είναι φθηνότερες και δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση µε τις
χωµατερές και την αποτέφρωση, οι οποίες δεν είναι και οι πλέον ευνοϊκές λύσεις.
Οι αναπτυξιακές στρατηγικές θα πρέπει να βασίζονται σε µία εκ των προτέρων αξιολόγηση
των αναγκών και των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες µε τη
χρησιµοποίηση στο µέτρο του δυνατού των κατάλληλων δεικτών. Θα πρέπει να γίνουν
προσπάθειες προκειµένου να ενθαρρυνθεί η διεθνοποίηση του εξωτερικού περιβαλλοντικού
κόστους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχύεται και η δηµιουργία και η ανάπτυξη µέσων
που θα βασίζονται στην αγορά (βλέπε, π.χ., τα µέσα που προτείνονται µε το σχέδιο δράσης
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες).
Βάσει των προαναφεροµένων προτείνονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάληψη δράσης:
Πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων στις υποδοµές, ειδικά στις περιοχές σύγκλισης
και κυρίως στα νέα κράτη µέλη, ώστε να υπάρξει συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική
νοµοθεσία όσον αφορά τα ύδατα, τα απόβλητα, τον αέρα, τη φύση και την προστασία των
ειδών.
∆ηµιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους µε υψηλή
ειδίκευση. Αυτό µπορεί να γίνει µε την προώθηση ενός προγράµµατος χρησιµοποίησης των
γαιών που θα περιορίζει την άναρχη αστική επέκταση και µε την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι επενδύσεις
σ΄αυτό τον τοµέα θα πρέπει να έχουν ως άµεσο στόχο την ανάπτυξη καινοτοµικών
επιχειρήσεων και τη δηµιουργία απασχόλησης στις σχετικές περιοχές.
Εκτός από τις επενδύσεις στη βιώσιµη ενέργεια και στις µεταφορές στο πλαίσιο άλλων
στρατηγικών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και οι επενδύσεις για την τήρηση των δεσµεύσεων
που ανέλαβε η ΕΕ στο Κιότο.
Λήψη µέτρων για την πρόληψη των κινδύνων µέσω της καλύτερης διαχείρισης των
φυσικών πόρων, της πιο στοχοθετηµένης έρευνας και της καλύτερης χρήσης των ΤΠΕ και
µέσω πιο καινοτοµικών δηµόσιων πολιτικών διαχείρισης (βλέπε χάρτη στο παράρτηµα).
Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη λαµβάνουν ενίσχυση τόσο από το Ταµείο Συνοχής όσο
και από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να γίνεται διάκριση στα προγράµµατα των
δράσεων που χρηµατοδοτούνται από κάθε ταµείο. Το Ταµείο Συνοχής θα πρέπει γενικά να
επιδιώκει επενδύσεις που αφορούν τις υποδοµές στον τοµέα των υδάτων, των αποβλήτων και
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία πρέπει γενικά να επικεντρώνουν
την προσοχή τους στην προώθηση συστηµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος, στη διάδοση
καθαρών τεχνολογιών, στις ΜΜΕ και στην αποκατάσταση των µολυσµένων περιοχών.
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4.1.3.

Aντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών
ενέργειας στην Ευρώπη

Συναφής προτεραιότητα είναι η ανάγκη µείωσης της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές
ενέργειας µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρησιµοποίησης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι επενδύσεις σ΄αυτούς τους τοµείς συµβάλλουν στην
εξασφάλιση του εφοδιασµού σε ενέργεια µε στόχο την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη ενώ
παράλληλα δρουν ως πηγή καινοτοµιών και παρέχουν δυνατότητες εξαγωγών.
Χρειάζονται επίσης επενδύσεις σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί ο
εφοδιασµός σε ενέργεια. Ειδικότερα τα ταµεία πρέπει να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους
– στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να το κάνει η αγορά και στον βαθµό που αυτό δεν είναι
αντίθετο προς την απελευθέρωση των αγορών – στην ολοκλήρωση των διασυνδέσεων, µε
ιδιαίτερη έµφαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στη βελτίωση των ηλεκτρικών δικτύων καθώς και
στη βελτίωση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής αερίου.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για ανάληψη δράσης στον τοµέα αυτό είναι οι ακόλουθες:
Ενίσχυση για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και προώθηση αναπτυξιακών
µοντέλων µε χαµηλή ένταση ενέργειας.
Ενίσχυση της ανάπτυξης ανανεώσιµων και εναλλακτικών τεχνολογιών (αέρας, ήλιος,
βιοµάζα) που µπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτηµα για την ΕΕ και να την κάνουν πιο
ανταγωνιστική. Τέτοιες επενδύσεις συµβάλλουν επίσης στην επίτευξη του στόχου της
Λισσαβόνας, να παράγεται δηλαδή µέχρι το 2010 το 21% του ηλεκτρικού ρεύµατος από
παραδοσιακές πηγές ενέργειας.
Συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας ώστε να αναπτυχθούν
δίκτυα στις περιπτώσεις που αδυνατεί να το κάνει αυτό η αγορά. Αυτές οι επενδύσεις
αφορούν κυρίως τις περιοχές σύγκλισης.
4.2.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας
µε στόχο την ανάπτυξη

Οι στόχοι της Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης απαιτούν
διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία και αναπροσανατολισµό προς δραστηριότητες που να
βασίζονται στη γνώση. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε πολλά
µέτωπα: αύξηση των δαπανών για ΕΤΑ, ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, προώθηση της
καινοτοµίας µέσω νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που µπορούν
να αντέξουν στον διεθνή ανταγωνισµό, αύξηση των περιφερειακών δυνατοτήτων παραγωγής
και χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ ειδικότερα) και χορήγηση ενίσχυσης για την
ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων.
Το ποσοστό του ΑΕΠ που χρησιµοποιείται για δαπάνες ΕΤΑ έχει αυξηθεί αλλά η αύξηση
αυτή είναι πάρα πολύ µικρή και ανέρχεται στο 1,9% του ΑΕΠ, που απέχει πολύ από τον
στόχο της Λισσαβόνας, ο οποίος ανέρχεται στο 3%15. Εκτιµάται ότι η αύξηση ποσοστού των
δαπανών για έρευνα και τεχνολογία από το 1,9% στο 3% του ΑΕΠ (προκειµένου να
επιτευχθεί ο στόχος της Λισσαβόνας µέχρι το 2010) θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί κατά 1,7
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“Επενδύοντας στην έρευνα: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη”. COM (2003) 226 τελικό, 30
Απριλίου 2003.
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το ΑΕΠ µέχρι το 201016. Εκτός του ότι τα ποσά που επενδύουν οι επιχειρήσεις στην έρευνα
και την τεχνολογία είναι περιορισµένα, υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι δηµόσιες επενδύσεις
στον τοµέα αυτό τείνουν να περιοριστούν. Το χάσµα όσον αφορά την ΕΤΑ εντός και µεταξύ
των χωρών, ειδικά σε σχέση µε τα ποσά που ξοδεύουν οι επιχειρήσεις για έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη, είναι πολύ µεγαλύτερο από το χάσµα που παρουσιάζουν τα έσοδα.
Εκτός από τις εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από κοινού, οι
δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερη δράση στον τοµέα της
ΕΤΑ ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για ΕΤΑ των επιχειρήσεων.
Η υστέρηση της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτοµία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη: ο πίνακας
αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας δείχνει ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των
Ηνωµένων Πολιτειών σε 9 από τους 11 δείκτες καινοτοµιών17. Και εντός της Ευρώπης
υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την καινοτοµία λόγω του ότι η Ένωση αδυνατεί συχνά να
µετατρέπει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε εµπορεύσιµα προϊόντα και διαδικασίες. Η πολιτική
της συνοχής µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις
χαµηλές επιδόσεις της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτοµία, τα αναποτελεσµατικά
καινοτοµικά συστήµατα, τον ανεπαρκή επιχειρηµατικό δυναµισµό και τον αργό ρυθµό
υιοθέτησης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν οι εθνικές και περιφερειακές δυνατότητες όσον
αφορά την ΕΤΑ, να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υποδοµές ΤΠΕ και να διαδοθούν η
τεχνολογία και οι γνώσεις µέσω των κατάλληλων µηχανισµών µεταφοράς τεχνολογίας και
ανταλλαγής γνώσεων. Καλύτερη χρήση των υφισταµένων δυνατοτήτων ΕΤΑ θα µπορούσε να
επιτευχθεί µέσω περιφερειακών µεθόδων ‘πρόβλεψης’ καθώς και άλλων περιφερειακών
µεθόδων στρατηγικού σχεδιασµού, οι οποίες περιλαµβάνουν τον τακτικό και συστηµατικό
διάλογο µε τους βασικούς ενδιαφερόµενους. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η δυνατότητα
των επιχειρήσεων και ειδικά των ΜΜΕ να χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα της ΕΤΑ, να
ενθαρρυνθεί η δηµιουργία και η αξιοποίηση ευρύτερων πόλων έρευνας υψηλής ποιότητας
στην Ευρώπη, να αυξηθούν οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις στον τοµέα της ΕΤΑ και της
καινοτοµίας και να ενθαρρυνθούν οι συµπράξεις στον τοµέα της ΕΤΑ στις διάφορες περιοχές
της Ένωσης.
Οι άµεσες επιδοτήσεις παραµένουν µεν υψηλές, ειδικά στις περιοχές σύγκλισης, αλλά είναι
ανάγκη να δοθεί προσοχή στο θέµα της παροχής µαζικών οικονοµικών και τεχνολογικών
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιώσουν την καινοτοµική τους
δραστηριότητα. Οι άµεσες επιδοτήσεις στις επιµέρους επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ως
στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων ΕΤΑ και καινοτοµίας παρά την προσωρινή µείωση του
παραγωγικού τους κόστους που προκαλεί ανέλπιστα υψηλά οφέλη. Αυτό έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τους παραδοσιακούς τοµείς, ειδικά γι αυτούς που είναι εκτεθειµένοι στον
παγκόσµιο ανταγωνισµό και χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες για να παραµείνουν
ανταγωνιστικοί, καθώς και για τις ΜΜΕ οι οποίες συχνά αποτελούν τις κυριότερες πηγές
απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές οι πολιτικές µάλιστα θα πρέπει να
προσαρµοστούν στις ειδικές συνθήκες κάθε περιφέρειας και ειδικά στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές θα πρέπει να βασίζονται σε µία σφαιρική ανάλυση
των δυνατοτήτων για επενδύσεις στον τοµέα της ΕΤΑ.

16
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“Το οικονοµικό κόστος της µη εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας”, SEC (2005) 385, 15
Μαρτίου 2005.
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Οι γνώσεις και η καινοτοµία βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ένωσης για την
επιτάχυνση της ανάπτυξης και για περισσότερη απασχόληση. ∆ύο συναφή προγράµµαταπλαίσια προτείνονται στο επίπεδο της Ένωσης: Το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την ΕΤΑ και το
πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Η συνέργια ανάµεσα
στην πολιτική της συνοχής και σ΄αυτά τα µέσα είναι ζωτικής σηµασίας, που σηµαίνει ότι οι
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές θα πρέπει να δείξουν τον τρόπο
επίτευξής της. Η πολιτική της συνοχής µπορεί να βοηθήσει όλες τις περιφέρειες να
βελτιώσουν τις δυνατότητές τους για έρευνα και καινοτοµία και να συµβάλουν έτσι στην
αποτελεσµατική συµµετοχή αυτών των περιφερειών στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο καθώς
και στις ερευνητικές και καινοτοµικές δραστηριότητες της Ένωσης γενικά. Η πολιτική της
συνοχής έχει δύο σηµαντικούς ρόλους να παίξει. Κατ΄αρχάς πρέπει να βοηθήσει τις διάφορες
περιφέρειες να υλοποιήσουν περιφερειακά σχέδια δράσης και καινοτοµικές πολιτικές που
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα τόσο σε
περιφερειακό όσο και στο επίπεδο ολόκληρης της Ένωσης. Ο δεύτερος ρόλος συνίσταται στη
συµβολή της για τη βελτίωση των ερευνητικών και καινοτοµικών δυνατοτήτων των
διάφορων περιφερειών σε σηµείο που να µπορούν να συµµετέχουν σε διεθνή ερευνητικά
προγράµµατα.
Οι περιφερειακές στρατηγικές θα πρέπει συνεπώς να έχουν ως επίκεντρό τους τις επενδύσεις
στον τοµέα της ΕΤΑ, την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, τη διασφάλιση ότι οι
επενδύσεις αυτές θα ικανοποιούν τις οικονοµικές και αναπτυξιακές ανάγκες των διάφορων
περιοχών και θα έχουν ως αποτέλεσµα καινοτοµικά προϊόντα καθώς και καινοτοµικές
διαδικασίες και υπηρεσίες, την προώθηση της µεταφοράς τεχνολογίας και την ανταλλαγή
γνώσεων, την προώθηση της ανάπτυξης, της διάδοσης και της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ από
τις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση χρηµατοδότησης στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να
επενδύσουν σε υψηλής αξίας αγαθά και υπηρεσίες.
4.2.1.

Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
ικανότητά τους να διαθέσουν νέες γνώσεις στην αγορά το συντοµότερο δυνατό. Η ικανότητα
αυτή ενισχύεται από τη δηµόσια ενίσχυση για την ΕΤΑ, περιλαµβανοµένης και της ενίσχυσης
προς επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που δικαιολογείται από την οικονοµική κατάσταση και
από την κατάσταση της αγοράς. Επιπλέον, τα προβλήµατα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και η ανάγκη επίτευξης κρίσιµης µάζας σε ορισµένους τοµείς
της έρευνας δικαιολογούν την χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης για την ΕΤΑ
Η ειδική φύση της ΕΤΑ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της περιφερειακής
πολιτικής. Ειδικότερα, η ΕΤΑ απαιτεί στενότερη συνεργασία όλων των παραγόντων
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία πόλων αριστείας, η οποία είναι απαραίτητη για
την επίτευξη της κρίσιµης µάζας. Η γεωγραφική εγγύτητα χάρις π.χ. στην ύπαρξη δικτύων
ΜΜΕ και καινοτοµικών πόλων γύρω από δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα πρέπει να παίξει
σηµαντικό ρόλο. Κατά συνέπεια οι ενέργειες ΕΤΑ θα πρέπει να είναι κατ΄ανάγκη
συγκεντρωµένες σε ορισµένα σηµεία και θα πρέπει να ενισχυθεί επίσης η απορροφητική
ικανότητα των περιοχών µε χαµηλής έντασης δραστηριότητες ΕΤΑ
Η ΕΤΑ στα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη και στις αντίστοιχες περιφέρειες θα πρέπει να
αναπτυχθεί γύρω από τους υφιστάµενους πόλους αριστείας ώστε να αποφευχθεί ο
υπερβολικός γεωγραφικός διασκορπισµός των πόρων. Οι επενδύσεις θα πρέπει επίσης να
συµπληρώνουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες που προβλέπει το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο και
να ενισχύουν τους στόχους του ανανεωµένου προγράµµατος δράσης της Λισσαβόνας.
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Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη νέων και εµπορεύσιµων προϊόντων,
υπηρεσιών και ειδικοτήτων
Οι δράσεις στον τοµέα της ΕΤΑ θα πρέπει να προσαρµοστούν προς την πολιτική της ΕΕ στον
τοµέα της ΕΤΑ και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των σχετικών περιφερειών. Η µεθοδολογική
προσέγγιση θα πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη ανάλυση, όπως είναι η πρόβλεψη του
µέλλοντος, καθώς και σε δείκτες, όπως είναι ο αριθµός των ευρεσιτεχνιών, οι ανθρώπινοι
πόροι που απασχολούνται σε προγράµµατα ΕΤΑ, η έδρα των ιδιωτικών και δηµόσιων
ερευνητικών ιδρυµάτων καθώς και η ύπαρξη δικτύων καινοτοµικών επιχειρήσεων.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για δράσεις στον τοµέα της ΕΤΑ είναι οι ακόλουθες:
Ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις καθώς και ανάµεσα στις επιχειρήσεις
και στα δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα / ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µέσω της ενίσχυσης
της δηµιουργίας περιφερειακών και διαπεριφερειακών πόλων αριστείας.
Ενίσχυση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ των ΜΜΕ ώστε να µπορούν οι ΜΜΕ να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες ΕΤΑ των ερευνητικών ινστιτούτων που χρηµατοδοτούνται από το
δηµόσιο.
Ενίσχυση των περιφερειακών διασυνοριακών και διεθνικών πρωτοβουλιών µε στόχο την
προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας και την αύξηση των ικανοτήτων στους
τοµείς προτεραιότητας της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ.
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων ΕΤΑ, συµπεριλαµβανοµένων των ΤΠΕ, των ερευνητικών
υποδοµών και του ανθρώπινου κεφαλαίου στους τοµείς µε σηµαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης.
Στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τον στόχο της σύγκλισης τα προγράµµατα µπορούν
να συµβάλλουν στην ανάπτυξη υποδοµών ΕΤΑ καθώς και εκπαιδευτικών υποδοµών
(συµπεριλαµβανοµένων και των περιφερειακών δικτύων δεδοµένων υψηλής ταχύτητας µέσα
και ανάµεσα στα ερευνητικά ιδρύµατα), εξοπλισµού και οργάνων τόσο στα ερευνητικά
ιδρύµατα που χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο όσο και στις επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι
οι επενδύσεις αυτές θα έχουν άµεση σχέση µε τους στόχους της περιφερειακής οικονοµικής
ανάπτυξης. Ενδέχεται να αφορούν επίσης και τις ερευνητικές υποδοµές των οποίων οι
µελέτες σκοπιµότητας χρηµατοδοτήθηκαν από προηγούµενα προγράµµατα-πλαίσια. Η
ενίσχυση για τις προτεραιότητες του 7ου προγράµµατος-πλαισίου θα πρέπει να έχει ως στόχο
την ανάπτυξη του συνόλου των δυνατοτήτων των δηµιουργούµενων και υφιστάµενων πόλων
αριστείας και την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικά την επιµόρφωση
των ερευνητών σε εθνικό επίπεδο και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση
ερευνητών που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό.
4.2.2.

∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας

Η καινοτοµία είναι το αποτέλεσµα περίπλοκων και αλληλένδετων διαδικασιών, όπως είναι η
ικανότητα των επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε συµπληρωµατικές γνώσεις που
προέρχονται από άλλους παράγοντες της αγοράς, από άλλους οργανισµούς και από άλλα
ιδρύµατα.
Οι επενδύσεις στην καινοτοµία αποτελούν µία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της
πολιτικής της συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση. Η συγχρηµατοδότησή της θα πρέπει να είναι
η βασική προτεραιότητα στις περιφέρειες που εµπίπτουν στο νέο περιφερειακό στόχο για την
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ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, όπου οι περιορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί πόροι
θα πρέπει να διατεθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η κρίσιµη µάζα και να
προκύψουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η προώθηση ενός επιχειρησιακού κλίµατος που θα ευνοεί
την παραγωγή, τη διάδοση και τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις. Για
να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικά καινοτοµικά συστήµατα σε περιφερειακό επίπεδο, οι
οικονοµικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς θα πρέπει να έρθουν σε επαφή µε τις καλύτερες
τεχνολογικές και επιχειρησιακές πρακτικές στον κόσµο, οι οποίες υπερβαίνουν τα εθνικά και
περιφερειακά όρια. Από αυτή την άποψη η συνεργασία θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί µε τα
κέντρα µετάδοσης των καινοτοµιών καθώς και µε τα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτοµία, ειδικά στον τοµέα της διεθνούς τεχνολογίας και της διάδοσης των
πληροφοριών.
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που έχουν σχέση µε την ΕΤΑ, θα πρέπει να
ενισχυθούν µε στόχο τη δηµιουργία συµπράξεων µε ερευνητικά ιδρύµατα που θα έχουν
µακροχρόνια προοπτική και σαφή προσανατολισµό προς την αγορά. Η πολιτική της συνοχής
θα πρέπει να έχει ως στόχο την κάλυψη των κενών της αγοράς που παρεµποδίζουν την
καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται σε υφιστάµενους
πόλους δραστηριότητας προκειµένου να γίνει αξιοποίηση των περιφερειακών δυνατοτήτων
για ΕΤΑ και να ενισχυθεί η δηµιουργία δικτύων και η τεχνολογική συνεργασία εντός και
µεταξύ των περιφερειών.
Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ερευνητικά ιδρύµατα και ο ιδιωτικός και
ο δηµόσιος τοµέας να εκµεταλλευθούν στο έπακρο τις συνέργιες που ενδέχεται να υπάρξουν
ανάµεσά τους.
Από την άποψη της µεθόδου οι στρατηγικές οικονοµικής ανάπτυξης θα µπορούσαν να
εµπλουτιστούν από τις πληροφορίες που υπάρχουν στις σχετικές περιφέρειες σχετικά µε τις
υφιστάµενες καινοτοµικές δραστηριότητες που αφορούν π.χ. τις ευρεσιτεχνίες ή τη φύση, το
εύρος και τις δυνατότητες ανάπτυξης των υφισταµένων πόλων καινοτοµικών
δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων και αυτών στις οποίες συµµετέχουν τόσο τα ιδιωτικά
όσο και τα δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα. Οι έρευνες για την κοινοτική καινοτοµία και ο
πίνακας ευρωπαϊκών καινοτοµιών µπορούν επίσης να βοηθήσουν ως προς το θέµα αυτό.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για δράση στον τοµέα αυτό είναι οι ακόλουθες:
Προσφορά περισσότερων δυνατοτήτων ΕΤΑ, καινοτοµίας και εκπαίδευσης στις περιφέρειες
και ευκολότερη πρόσβασή τους εκ µέρους των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜΜΕ, µέσω της
δηµιουργίας πόλων αριστείας, της συγκέντρωσης των ΜΜΕ στον τοµέα της υψηλής
τεχνολογίας γύρω από τα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα ή µέσω της ανάπτυξης και
της δηµιουργίας περιφερειακών πόλων γύρω από µεγάλες εταιρείες.
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις προκειµένου να µπορέσουν, ειδικά οι
ΜΜΕ, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διεθνοποιηθούν εκµεταλλευόµενες
τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στις
επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην αξιοποίηση των συνεργιών (π.χ. στη
µεταφορά τεχνολογίας, στα επιστηµονικά πάρκα, στα κέντρα επικοινωνίας σχετικά µε τις
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στα κέντρα εκκόλαψης και στις συναφείς
υπηρεσίες, συνεργασία µε τους πόλους) και να δίνουν περισσότερη παραδοσιακή ενίσχυση
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στους τοµείς της διαχείρισης, της εµπορίας, της τεχνικής βοήθειας, των προσλήψεων και των
άλλων επαγγελµατικών και εµπορικών υπηρεσιών.
Πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πλεονεκτηµάτων στον τοµέα των οικολογικών
καινοτοµιών. Οι οικολογικές καινοτοµίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται παράλληλα µε τη
βελτίωση των πρακτικών των ΜΜΕ µέσω της καθιέρωσης φιλοπεριβαλλοντικών
συστηµάτων διαχείρισης. Εάν επενδύσουν σήµερα σ΄αυτό τον τοµέα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ
θα βρεθούν σε σχέση ισχύος στο άµεσο µέλλον όταν οι άλλες περιοχές του κόσµου θα
κατανοήσουν την ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες. Πρόκειται για έναν τοµέα που έχει άµεση
σχέση µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, διευκόλυνση της δηµιουργία και ανάπτυξης νέων
επιχειρήσεων και ενθάρρυνση της διατήρησης ή της δηµιουργίας καινοτοµικών
επιχειρήσεων από ερευνητικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις µε τη χρησιµοποίηση διάφορων
τεχνικών (π.χ. ευαισθητοποίηση, προτυποποίηση, διδασκαλία και παροχή διαχειριστικής και
τεχνολογικής ενίσχυσης σε µελλοντικούς επιχειρηµατίες).
Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες, περιλαµβανοµένων και των ΜΜΕ, θα είναι σε
θέση να κάνουν εµπορική χρήση των ερευνητικών αποτελεσµάτων.
Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις είναι προτιµότερο να παρέχονται από τον ιδιωτικό τοµέα
ή από ένα µείγµα δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών. Οι σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει να
είναι πρώτης ποιότητας, να διατίθεται µε ευκολία, να είναι εύκολη η πρόσβαση σ΄αυτές και
να ικανοποιούν τις ανάγκες των ΜΜΕ. Πρέπει να καθορίζεται και να ελέγχεται η ποιότητα
των υπηρεσιών και οι παροχείς υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν επαφή µεταξύ τους µε τη
δηµιουργία π.χ. συµπράξεων ανάµεσα στους δηµόσιους και στους ιδιωτικούς φορείς και
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης.
Οι διοικητικές διαδικασίες είναι συχνά περίπλοκες. Οι πληροφορίες και η αρχική ενίσχυση θα
πρέπει να διατίθενται από ένα δίκτυο ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, το οποίο θα µπορούσε
να αποτελέσει το σηµείο επαφής ανάµεσα στον δηµόσιο τοµέα και σε αυτόν που ζητάει
επιδότηση, και να αφορούν και τις διάφορες δράσεις που χρηµατοδοτούνται από την πολιτική
της συνοχής. Αυτοί οι παροχείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για ολόκληρο το φάσµα των
κρατικών ενισχύσεων – ανεξαρτήτως εθνικής ή περιφερειακής αρµοδιότητας –και για να
εποπτεύεται η αποτελεσµατικότητά τους θα πρέπει να καθοριστούν στόχοι που θα αποτελούν
αντικείµενο τακτικού ελέγχου.
Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη ενίσχυση σε
ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. σε νεοσύστατες ή σε νεοεγκατασταθείσες
επιχειρήσεις) ή σε επιχειρηµατίες (π.χ. νέοι άνθρωποι, γυναίκες, ηλικιωµένοι εργαζόµενοι ή
πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονοτικές κοινότητες). Στα σχολεία θα πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα.
4.2.3.

Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους

Η διάδοση των ΤΠΕ σε ολόκληρη την οικονοµία της Ένωσης αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο
βελτίωσης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών. Η
διάδοση ΤΠΕ ενθαρρύνει επίσης την αναδιοργάνωση των µεθόδων παραγωγής και την
εµφάνιση νέων επιχειρήσεων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Η παροχή αποδοτικών και
αποτελεσµατικών δηµόσιων υπηρεσιών – και ειδικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
ηλεκτρονικής υγείας – µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά την οικονοµική ανάπτυξη και την
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η διάδοση των τεχνολογιών µπορεί να συµβάλει στην
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περιφερειακή ανάπτυξη ευνοώντας τη δηµιουργία και την επέκταση πόλων αριστείας σε
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τις ΤΠΕ και αναπτύσσοντας την σύνδεση και την
διαδικτύωση των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα των ΜΜΕ. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα έχουν ως στόχο
να διευκολύνουν και να τονώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στις ΤΠΕ εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τον ανταγωνισµό στον τοµέα των ΤΠΕ.
Τα µέτρα συνεπώς θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών ενίσχυσης της
καινοτοµίας για τις ΜΜΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση της µεταφοράς τεχνολογίας
ανάµεσα στα ερευνητικά ιδρύµατα και στις επιχειρήσεις. Η πολιτική της συνοχής θα πρέπει
επίσης να χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη ειδικοτήτων που χρειάζονται στην οικονοµία της
γνώσης και για την ανάπτυξη περιεχοµένου κάνοντας χρήση εφαρµογών και υπηρεσιών
(όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
η ηλεκτρονική µάθηση, η ηλεκτρονική υγεία), που αποτελούν ενδιαφέροντα υποκατάστατα
άλλων, συχνά πιο δαπανηρών, µοντέλων παροχής υπηρεσιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τις αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές. Είναι σαφές ότι δεν µπορεί να γίνει
χρησιµοποίηση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε βάση το περιεχόµενο, εάν δεν
υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή που θα µπορεί να υποστηρίζει τις υπηρεσίες ευρέως
φάσµατος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει µία κατάλληλη υποδοµή επικοινωνιών
ευρέως φάσµατος σε ολόκληρη την Ένωση µε χαµηλό κόστος.
Κατά γενικό κανόνα, όταν πραγµατοποιούνται επενδύσεις στις υποδοµές ΤΠΕ, θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και να τηρούνται οι αρχές της
τεχνολογικής ουδετερότητας και της ανοιχτής πρόσβασης. Επιτακτική είναι επίσης και η
συµµόρφωση προς τους κανόνες του ανταγωνισµού και προς το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται στους δείκτες που αφορούν την υφιστάµενη οικονοµική
διάρθρωση (δηλαδή τη βιοµηχανική ειδίκευση, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, την
ποιότητα της σύνδεσης µε τις ΤΠΕ και τις πιθανές συνέργιες ανάµεσα στους περιφερειακούς
πόλους οικονοµικής δραστηριότητας). Κατά τον εντοπισµό των περιφερειακών αλλαγών θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υφιστάµενες κοινοτικές πρωτοβουλίες υπέρ των ΤΠΕ όπως
είναι η i2010 – Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση18.
∆εδοµένου ότι οι ΤΠΕ αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας, τα
κράτη µέλη και οι περιφέρειες επιβάλλεται να αναπτύσσουν συµβατές στρατηγικές σχετικά
µε την κοινωνία των πληροφοριών οι οποίες θα εγγυώνται τη συνοχή και την ενοποίηση των
διάφορων τοµέων εξισορροπώντας την προσφορά και τη ζήτηση µε βάση τις τοπικές
απαιτήσεις, τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και την ισχυρή πολιτική υποστήριξη.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για δράση είναι οι ακόλουθες:
Εξασφάλιση της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενίσχυση
της ανάπτυξης µέσω της ισόρροπης ενίσχυσης της προσφοράς και της ζήτησης προϊόντων
ΤΠΕ και δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών καθώς και µέσω της αύξησης των
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αυξήσουν την
παραγωγικότητα, να προωθήσουν την ανοικτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονοµία και
κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς (π.χ. βελτίωση της πρόσβασης των ανάπηρων και των
18
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ηλικιωµένων ατόµων) και να δώσουν έτσι ώθηση στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία
απασχόλησης.
Εξασφάλιση διαθέσιµων υποδοµών ΤΠΕ στις περιπτώσεις που η αγορά αδυνατεί να
προσφέρει προσιτές και επαρκείς υπηρεσίες που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, ειδικά στις
αποµακρυσµένες και στις αγροτικές περιοχές καθώς και στα νέα κράτη µέλη.
4.2.4.

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για την προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας είναι η
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση. Για να τονωθεί η ανάπτυξη και η
δηµιουργία απασχόλησης, θα πρέπει να είναι συµφερότερο για τους επιχειρηµατίες και τις
επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών παρά
να επικεντρώσουν την προσπάθειά τους σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες π.χ.
Η αύξηση της χρηµατοδότησης σ΄αυτό το πλαίσιο είναι συχνά δύσκολη, γεγονός που
παρεµποδίζει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης. Θα πρέπει συνεπώς να
βελτιωθεί η πρόσβαση στο κεφάλαιο τόσο για τις δραστηριότητες ΕΤΕ όσο και για τη
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν αγορές κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου σχετικά µε τις καινοτοµικές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τη
βελτίωση του θεσµικού πλαισίου που διευκολύνει την επιχειρηµατικότητα.
Tα προγράµµατα αυτά θα µπορούσαν να υλοποιηθούν σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) προκειµένου να αναπτυχθούν πηγές χρηµατοδότησης σε τοµείς
όπου η επιχειρηµατικότητα παρεµποδίζεται από τις ελλείψεις της αγοράς που οφείλονται
στους υψηλούς κινδύνους των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί δεόντως
υπόψη η επίπτωση των δηµόσιων ενισχύσεων για τη δηµιουργία επιχειρήσεων, ώστε να
παρεµποδισθεί ο παραγκωνισµός των ιδιωτικών επενδύσεων και η λήψη µέτρων που
βλάπτουν τον ανταγωνισµό.
Τα µετοχικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου καθώς και τα ταµεία
δανειοδότησης για τη σύσταση καινοτοµικών επιχειρήσεων θα πρέπει να παίξουν σηµαντικό
ρόλο και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία
και τη δηµιουργία απασχόλησης. Τα ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα δεν είναι πάντοτε οι
πλέον κατάλληλοι φορείς για την ανάληψη κινδύνων. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη
δηµιουργία και την αύξηση του αριθµού των ειδικευµένων παροχέων κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου και τραπεζικών εγγυήσεων στις περιπτώσεις αδυναµίας της
αγοράς. Η πείρα έχει αποδείξει µάλιστα ότι είναι πιο αποτελεσµατικοί στις περιπτώσεις που
παρέχουν πλήρες πακέτο ενισχύσεων αρχίζοντας από την κατάρτιση πριν ακόµη
δηµιουργηθεί και επεκταθεί η επιχείρηση.
Με βάση αυτές τις αρχές οι κατευθυντήριες γραµµές για δράση είναι οι ακόλουθες:
Ενίσχυση των χρηµατοδοτικών µέσων εξαιρουµένων των επιδοτήσεων, όπως είναι τα
δάνεια, οι εγγυήσεις δευτερευόντων δανείων, οι µετατρέψιµοι τίτλοι (χρέος υβριδικής
µορφής) και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου (π.χ. τα κεφάλαια εκκίνησης και τα
επιχειρηµατικά κεφάλαια). Οι επιδοτήσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
και τη διατήρηση υποδοµών που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (π.χ.
γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, δίκτυα µεµονωµένων
επενδυτών (“business angels”) και τα προγράµµατα προώθησης των επιχειρήσεων). Θα
πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι µηχανισµοί εγγύησης και αµοιβαίας εγγύησης προκειµένου
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να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις µικροπιστώσεις. Η ΕΤΕ και το ΕΤΕ θα
µπορούσαν να παράσχουν πολύτιµη βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
Προσέγγιση ειδικών οµάδων, όπως είναι οι νέοι και οι νέες επιχειρηµατίες καθώς και οι
επιχειρηµατίες που ανήκουν σε µειονεκτικές οµάδες όπως είναι οι εθνικές µειονότητες.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία η στενή συνεργασία µε το ΕΤΕ ενόψει της εµπειρίας που έχει
αποκτήσει µε το πέρασµα των χρόνων, προκειµένου να δοθεί στις ΜΜΕ η απαραίτητη
ενίσχυση ενώ παράλληλα θα αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου.
4.3.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

∆ίνοντας νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισσαβόνας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε µία
ενιαία σειρά κατευθυντήριων γραµµών, που περιλαµβάνουν τις γενικές κατευθυντήριες
γραµµές των οικονοµικών πολιτικών και τις κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση19, και συνενώνει κατ΄αυτό τον τρόπο τις µακροοικονοµικές
και τις µικροοικονοµικές πολιτικές µε την πολιτική της απασχόλησης µε στόχο την
προώθηση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Σύµφωνα µε τα σχέδια των
κανονισµών για το ταµείο20 στον τοµέα της απασχόλησης και των ανθρώπινων πόρων οι
προτεραιότητες των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη συνοχή θα πρέπει να
είναι αυτές που προβλέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση21. Επιπλέον, οι
συστάσεις της ΕΕ για την απασχόληση πρέπει να προσδιορίζουν τις προκλήσεις και τις
προτεραιότητες που αφορούν κάθε χώρα.
Η επιτυχία της προσπάθειας για πλήρη απασχόληση και αύξηση της παραγωγικότητας
εξαρτάται από ένα ευρύ φάσµα δράσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
προαναφερόµενες. Οι επενδύσεις στις υποδοµές, η ανάπτυξη επιχειρήσεων και η έρευνα
αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης τόσο βραχυπρόθεσµα ως αποτέλεσµα των άµεσων
επιπτώσεών τους όσο και βραχυπρόθεσµα ως αποτέλεσµα της θετικής τους επίπτωσης στην
ανταγωνιστικότητα. Για να αυξήσουν αυτές οι επενδύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο την
απασχόληση θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόµη περισσότερο και να ενισχυθούν οι ανθρώπινοι
πόροι.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, οι κατευθυντήριες γραµµές για την
απασχόληση προτείνουν τρεις βασικές δράσεις για τις πολιτικές των κρατών µελών:
– Προσέκλυση και διατήρηση µεγαλύτερου αριθµού προσώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.
– Βελτίωση της ικανότητας προσαρµογής των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και
αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας.
– Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης
και της ειδίκευσης.
19
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Παράλληλα µ΄αυτές τις προτεραιότητες θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επενδύσεις για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης καθώς και στην εκπαίδευση και
στις υποδοµές υγείας.
Η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να έχει ως επίκεντρό της την αντιµετώπιση των ειδικών
προκλήσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση σε κάθε κράτος µέλος
ενισχύοντας τις δράσεις που εµπίπτουν στους στόχους της σύγκλισης, της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Το φάσµα των επιλέξιµων δράσεων και των
χρηµατοδοτικών πόρων είναι µεγαλύτερο για τον πρώτο στόχο. Για τον τελευταίο οι πόροι
της ΕΕ θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωµένοι ώστε να προκύψουν σηµαντικότερα
αποτελέσµατα.
Τα προγράµµατα για την απασχόληση και για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, όπως
τονίζεται στις συστάσεις για την απασχόληση, και να είναι εφικτή η διαχείρισή τους τόσο σε
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Για να καταπολεµηθούν αποτελεσµατικά οι
περιφερειακές ανισότητες, τα εθνικά προγράµµατα θα πρέπει να έχουν και µία περιφερειακή
διάσταση στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ειδικά περιφερειακά προγράµµατα.
4.3.1.

Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας

Η διεύρυνση της βάσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων, η αύξηση της απασχόλησης και η
µείωση της ανεργίας αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της οικονοµικής
ανάπτυξης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέµηση της φτώχειας. Η
αύξηση της απασχόλησης γίνεται ακόµη πιο επιτακτική ενόψει της αναµενόµενης µείωσης
του ενεργού πληθυσµού. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση τα
κράτη µέλη καλούνται να:
Εφαρµόσουν εργασιακές πολιτικές που θα έχουν ως στόχο την πλήρη απασχόληση, τη
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και την ενίσχυση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Προωθήσουν την δια βίου πρόσβαση στην εργασία.
∆ηµιουργήσουν αγορές εργασίας που θα ευνοούν την ένταξη, θα ενισχύουν την
ελκυστικότητα της εργασίας και θα την καθιστούν συµφέρουσα γι΄αυτούς που ψάχνουν για
εργασία, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι ανάπηροι και οι ανεπάγγελτοι.
Αντιµετωπίσουν καλλίτερα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται στον εκ των προτέρων εντοπισµό των αναγκών µέσω π.χ.
της χρησιµοποίησης των σχετικών εθνικών ή/και περιφερειακών δεικτών, όπως είναι τα
ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης, τα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, τα ποσοστά του
πληθυσµού που απειλείται µε φτώχεια και το επίπεδο των εισοδηµάτων.
Η παρουσία αποτελεσµατικών οργανισµών απασχόλησης του εργατικού δυναµικού, και
κυρίως γραφείων εύρεσης εργασίας, που µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της
γρήγορης οικονοµικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης και της γήρανσης του πληθυσµού,
είναι σηµαντική για την παροχή υπηρεσιών στα άτοµα που αναζητούν εργασία και στους
αναπήρους και θα µπορούσε να ενισχυθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Οι οργανισµοί αυτοί
µπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο για την υλοποίηση των πολιτικών αναζωογόνησης της
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αγοράς εργασίας και για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση µε στόχο την προώθηση
της επαγγελµατικής και γεωγραφικής κινητικότητας και για την εξισορρόπηση της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας ακόµη και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να
βοηθούν στην πρόβλεψη των ελλείψεων και των στενοτήτων στην αγορά εργασίας και των
αναγκών σε επαγγέλµατα και ειδικότητες. Κατ΄αυτό τον τρόπο θα µπορούσε επίσης να
ενισχυθεί καλύτερα η καταπολέµηση της οικονοµικής µετανάστευσης. Γι΄αυτόν το λόγο έχει
µεγάλη σηµασία η εύκολη πρόσβαση και η διαφάνεια των υπηρεσιών. Το δίκτυο EURES
αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την βελτίωση της επαγγελµατικής και γεωγραφικής
κινητικότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Μία από τις σηµαντικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των δραστικών και
προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας, ώστε να ξεπεραστούν τα εµπόδια πρόσβασης και
παραµονής στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η κινητικότητα των προσώπων που
ψάχνουν για εργασία, των ανέργων και των ανεπάγγελτων, των πιο ηλικιωµένων
εργαζοµένων καθώς και αυτών που διατρέχουν τον κίνδυνο να µείνουν άνεργοι. Η δράση θα
πρέπει να έχει ως επίκεντρό της την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, όπως είναι η
βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, η κατάρτιση και η εξεύρεση εργασίας. Οι δυνατότητες
αυτοαπασχόλησης και δηµιουργίας επιχειρήσεων, οι ΤΠΕ και η ικανότητα χρησιµοποίησης
ψηφιακών µέσων θα πρέπει επίσης να ληφθούν δεόντως υπόψη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί στα εξής:
– Στην υλοποίηση του Eυρωπαϊκού Συµφώνου για την Νεολαία µέσω της διευκόλυνσης
της πρόσβασης των νέων ανθρώπων στην απασχόληση, της διευκόλυνσης της µετάβασης
από την εκπαίδευση στην απασχόληση µέσω του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της
παροχής ενίσχυσης για την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρόσβασης στην
κατάλληλη κατάρτιση και µαθητεία.
– Στην ανάληψη ειδικής δράσης για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην
απασχόληση, την εξάλειψη των επαγγελµατικών διακρίσεων και τη µείωση των διαφορών
στους µισθούς ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες, των στερεοτύπων σε σχέση µε τα δύο
φύλα καθώς και την προώθηση φιλικού προς την οικογένεια περιβάλλοντος εργασίας µε
στόχο την εναρµόνιση της επαγγελµατικής µε την ιδιωτική ζωή. Σηµαντική είναι επίσης
και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και στις υπηρεσίες
περίθαλψης εξαρτωµένων προσώπων παράλληλα µε την ένταξη των θεµάτων της ισότητας
ανάµεσα στα δύο φύλα στις διάφορες πολιτικές και στα µέτρα που λαµβάνονται σε
διάφορα επίπεδα, µε τις διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και µε την ενίσχυση του
διαλόγου ανάµεσα στους ενδιαφεροµένους.
– Στην ανάληψη ειδικής δράσης για την ενίσχυση της πρόσβασης των µεταναστών στην
αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης µέσω της κατάρτισης
και της αναγνώρισης των ειδικοτήτων που απέκτησαν στην αλλοδαπή, της προσωπικής
καθοδήγησης, της γλωσσικής κατάρτισης, της κατάλληλης ενίσχυσης για την ανάληψη
επιχειρηµατικής δράσης, της βελτίωσης της ενηµέρωσης τόσο των εργοδοτών όσο και των
διακινούµενων εργαζοµένων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους
καθώς και µέσω της αυστηρότερης εφαρµογής των νοµοθετικών κανόνων για την
καταπολέµηση των διακρίσεων.
Μία άλλη σηµαντική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η δηµιουργία αλληλέγγυων αγορών
εργασίας ώστε να µην αποκλείονται οι ανάπηροι και τα πρόσωπα που κινδυνεύουν µε
κοινωνικό αποκλεισµό, όπως είναι αυτοί που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, οι
µακροχρόνιοι άνεργοι, οι µειονότητες και τα άτοµα µε µειονεξίες. Όλα αυτά προϋποθέτουν
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την παροχή ενός ευρύτερου φάσµατος ενισχύσεων για να ανοίξουν οι δρόµοι της ένταξης και
να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
– Βελτίωση της απασχολησιµότητάς τους µέσω της αύξησης της συµµετοχής στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, της επαγγελµατικής τους επιµόρφωσης, των
κατάλληλων κινήτρων και εργασιακών ρυθµίσεων καθώς και των απαραίτητων υπηρεσιών
κοινωνικής στήριξης και φροντίδας συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης της
κοινωνικής οικονοµίας.
– Καταπολέµηση των διακρίσεων και προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας στον
τόπο εργασίας µε µέτρα κατάρτισης σχετικά µε τη διαφορετικότητα και µε εκστρατείες
ευαισθητοποίησης, στις οποίες θα πρέπει να λάβουν µέρος οι τοπικές κοινωνίες και
επιχειρήσεις.
4.3.2.

Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και
αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας

Ενόψει των αυξανόµενων πιέσεων λόγω του ανταγωνισµού, στις οποίες περιλαµβάνονται και
οι απότοµες και απρόσµενες εµπορικές αναταράξεις και η συνεχιζόµενη χρησιµοποίηση νέων
τεχνολογιών, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της να προβλέπει, να προκαλεί και
να αφοµοιώνει τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων
γραµµών για την απασχόληση τα κράτη µέλη καλούνται να:
Προωθήσουν την ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειώσουν
τον κατακερµατισµό της αγοράς εργασίας λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τον ρόλο των
κοινωνικών εταίρων.
Ενεργήσουν ώστε η εξέλιξη του κόστους εργασίας και οι µηχανισµοί καθορισµού των µισθών
να µην επηρεάζουν την απασχόληση.
Η κύρια έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση των επενδύσεων στους ανθρώπινους
πόρους εκ µέρους των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜΜΕ και στους εργαζόµενους µέσω
στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου µάθησης που εξασφαλίζουν στους εργαζοµένους,
ειδικά σ΄αυτούς µε χαµηλή ειδίκευση και στους πιο ηλικιωµένους, την απαραίτητη ειδίκευση
προκειµένου να προσαρµοστούν στην οικονοµία της γνώσης και να παρατείνουν τον
επαγγελµατικό τους βίο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:
– Στην ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου µάθησης καθώς και µηχανισµών
όπως είναι τα περιφερειακά και τα τοµεακά ταµεία µε στόχο την αύξηση των επενδύσεων
εκ µέρους των επιχειρήσεων και τη συµµετοχή των εργαζοµένων στις δράσεις κατάρτισης.
– Στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών µέσω της συµµετοχής στη χρηµατοδότηση
προγραµµάτων και δράσεων κατάρτισης. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις ΜΜΕ και
να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις εξωτερικές δράσεις ειδίκευσης και κατάρτισης –µε
ιδιαίτερη έµφαση στις ΤΠΕ και σε θέµατα διαχείρισης – και να αυξηθεί η συµµετοχή των
εργαζοµένων µε χαµηλή ειδίκευση και των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων σε δράσεις
κατάρτισης και επιµόρφωσης.
Ιδιαίτερη σηµασία έχουν η βελτίωση των προβλέψεων και η θετική διαχείριση των
οικονοµικών αναδιαρθρώσεων οι οποίες οφείλονται στις αλλαγές που έχουν σχέση µε την
απελευθέρωση του εµπορίου. Θα πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στη δηµιουργία
συστηµάτων παρακολούθησης µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων
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και των τοπικών κοινωνιών για την λεπτοµερή παρακολούθηση των κοινωνικοοικονοµικών
αλλαγών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και για την πρόγνωση των µελλοντικών
τάσεων στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να χορηγείται ενίσχυση σε
προγράµµατα που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας και την
πρόγνωση των σταδιακών αλλαγών σε ολόκληρη την Ένωση σε τοµείς όπως είναι οι τοµείς
της γεωργίας, της υφαντουργίας ή του αυτοκινήτου παράλληλα µε τα µέτρα ενίσχυσης της
οικονοµικής ευηµερίας των περιφερειών. Κάποιο ρόλο µπορούν επίσης να παίξουν οι ειδικές
υπηρεσίες απασχόλησης, κατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζοµένων στις περιπτώσεις
αναδιάρθρωσης κάποιας επιχείρησης ή κάποιου τοµέα, όπως είναι τα προγράµµατα γρήγορων
λύσεων σε περίπτωση οµαδικών απολύσεων.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων
σχετικά µε τις καινοτοµικές και προσαρµόσιµες µορφές οργάνωσης της εργασίας
προκειµένου να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η
τηλεργασία για παράδειγµα, να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας, να
αυξηθεί η παραγωγικότητα και να εναρµονιστεί καλύτερα η επαγγελµατική µε την
οικογενειακή ζωή. Ενδέχεται επίσης να χρειαστούν και ενέργειες για την καλύτερη
ενηµέρωση των επιχειρήσεων σχετικά µε τις κοινωνικές τους ευθύνες και µε τις δυνατότητες
µετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση.
4.3.3.

Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της
εκπαίδευσης και της ειδίκευσης

Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Πάρα πολλοί
άνθρωποι δεν εισέρχονται ούτε παραµένουν στην αγορά εργασίας, επειδή είναι ανειδίκευτοι ή
επειδή δεν έχουν την κατάλληλη ειδίκευση. Για να αυξηθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
όλων των ηλικιών καθώς και η παραγωγικότητα και η ποιότητα της εργασίας, θα πρέπει να
αυξηθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν
αποτελεσµατικές εθνικές στρατηγικές δια βίου µάθησης προς όφελος των ατόµων, των
επιχειρήσεων, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών
για την απασχόληση τα κράτη µέλη καλούνται να ενεργήσουν ως εξής:
Να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Να προσαρµόσουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βάση τις νέες ανάγκες για
ειδίκευση.
Οι µεταρρυθµίσεις όσον αφορά την κατάρτιση µε βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και η προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων, θα πρέπει να γίνουν σε συνδυασµό ενδεχοµένως µε τις µεταρρυθµίσεις στα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει ενιαίων ευρωπαϊκών προτύπων και αρχών. Σε
προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία πραγµατοποίησαν
σηµαντικές επενδύσεις στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατά την επόµενη
περίοδο προγραµµατισµού οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να αυξηθούν µε
επίκεντρο τους στόχους της Λισσαβόνας σε συµφωνία µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθες γενικές
προτεραιότητες:
– Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο συµπεριλαµβανοµένων
των κατάλληλων κινήτρων και των µηχανισµών κατανοµής του κόστους ανάµεσα στις
επιχειρήσεις, στις δηµόσιες αρχές και στους ιδιώτες.
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– Ενίσχυση αρµονικών και ενιαίων στρατηγικών δια βίου µάθησης µε ιδιαίτερη προσοχή
στις ανάγκες για ειδίκευση στην οικονοµία της γνώσης, οι οποίες περιλαµβάνουν και την
ενίσχυση για τη δηµιουργία συµπράξεων ανάµεσα στις περιφέρειες και στις πόλεις σε
θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να διευκολύνεται η ανταλλαγή εµπειριών και
καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιµετώπιση των αναγκών
των µειονεκτικών οµάδων.
– Ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τη
χρησιµοποίηση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και αρχών.
– Ενίσχυση των δεσµών ανάµεσα στα πανεπιστήµια, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα
αφενός και στις επιχειρήσεις αφετέρου, ιδίως µέσω της διαδικτύωσης των δραστηριοτήτων
και των κοινών δράσεων.
Στο πλαίσιο του στόχου της "Σύγκλισης" πολλά κράτη µέλη και πολλές περιφέρειες
αντιµετωπίζουν πολύ σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Χρηµατοοικονοµικοί πόροι θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση
µεταρρυθµίσεων οι οποίες εξυπηρετούν τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:
– Εξασφάλιση επαρκούς, ελκυστικής, προσβάσιµης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα µε ευέλικτους τρόπους µάθησης, ώστε να µειωθεί
σηµαντικά ο αριθµός αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να αυξηθεί ο
αριθµός αυτών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
– Ενίσχυση του εκσυγχρονισµού της ανώτατης εκπαίδευσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού στην έρευνα και την καινοτοµία µέσω των µεταπτυχιακών σπουδών, της
επιµόρφωσης των ερευνητών και της προσέλκυσης περισσότερων νέων ανθρώπων σε
επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές.
– Προώθηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας και της εκπαίδευσης για την απόκτηση
επιχειρηµατικών ικανοτήτων.
– Eξασφάλιση, εν ανάγκη, µεγαλύτερης κινητικότητας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο και προώθηση πλαισίων και συστηµάτων για την ενίσχυση της διαφάνειας, την
αναγνώριση των τυπικών προσόντων και την πιστοποίηση της άτυπης και ανεπίσηµης
εκπαίδευσης.
– Επενδύσεις σε υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαµβανοµένων και των ΤΠΕ
στις περιπτώσεις που οι επενδύσεις αυτές χρειάζονται για την πραγµατοποίηση
µεταρρυθµίσεων ή/και στις περιπτώσεις που µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην
αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
4.3.4.

∆ιοικητικές ικανότητες

Κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού τα ταµεία αύξησαν, µέσω της τεχνικής
βοήθειας, τις διαχειριστικές ικανότητες των κρατών µελών και των αρχών διαχείρισης όσον
αφορά την εφαρµογή των κανονισµών. Το ίδιο θα γίνει και κατά την περίοδο 2007 - 2013.
Εκτός από τη διαχείριση των ταµείων, οι αποτελεσµατικές διοικητικές ικανότητες των
δηµόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών, δηλαδή η έξυπνη διοίκηση, αποτελεί έναν σηµαντικό
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όρο για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Έτσι, σε συµφωνία µε την
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας η οποία ζητά καλύτερη νοµοθεσία καθώς και
καλύτερο σχεδιασµό και εφαρµογή των πολιτικών ώστε να δηµιουργηθούν οι όροι για την
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης, τα ταµεία θα ενισχύσουν τις
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο των διοικητικών και δηµόσιων αρχών σε όλα τα
εδαφικά επίπεδα.
Στις χώρες και περιφέρειες που εµπίπτουν στον στόχο της σύγκλισης πρέπει να αυξηθεί
οπωσδήποτε η παραγωγικότητα και η ποιότητα της εργασίας στον δηµόσιο τοµέα, ειδικά
στον οικονοµικό, εργασιακό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, υγειονοµικό, περιβαλλοντικό και
δικαστικό τοµέα, ώστε να επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και
η ανάπτυξη στην ευρύτερη οικονοµία και να προωθηθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή και
η αειφόρος ανάπτυξη. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο για την
εκπόνηση και εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων µε τη
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων.
Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης, τα κράτη µέλη καλούνται να
ενισχύσουν τις δηµόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Η δράση στον τοµέα αυτό πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση κάθε
κράτους µέλους. Έτσι, κατ΄εφαρµογή της αρχής της συγκέντρωσης, τα κράτη µέλη καλούνται
να προβούν σε λεπτοµερή ανάλυση της κατάστασης προκειµένου να εντοπίσουν τους τοµείς
οι οποίοι χρειάζονται τη µεγαλύτερη ενίσχυση για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Οι
επενδύσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στους τοµείς µε τις µεγαλύτερες δυσκολίες για την
κοινωνικοοικονοµική τους ανάπτυξη και στα βασικά στοιχεία των διοικητικών
µεταρρυθµίσεων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να αντιµετωπιστεί δεόντως η ανάγκη για
αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στις δηµόσιες διοικήσεις και να εκσυγχρονιστούν οι
δηµόσιες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις:
Ενίσχυση της εκπόνησης των κατάλληλων πολιτικών και προγραµµάτων,
παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση της επίπτωσης αυτών των προγραµµάτων µέσω
των µελετών, των στατιστικών, των συµβουλών, των προβλέψεων και της ενίσχυσης του
διϋπηρεσιακού συντονισµού και του διαλόγου ανάµεσα στους αρµόδιους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.
Eνίσχυση της δηµιουργίας ικανοτήτων για την υλοποίηση πολιτικών και προγραµµάτων
εκτός των άλλων και στους τοµείς της θωράκισης κατά του εγκλήµατος και της εφαρµογής
της νοµοθεσίας ειδικά µέσω της καταγραφής των αναγκών για κατάρτιση, των εκθέσεων
εξέλιξης της σταδιοδροµίας, της αξιολόγησης, της κατάρτισης του διευθυντικού και λοιπού
προσωπικού και της ειδικής ενίσχυσης των βασικών υπηρεσιών, των αρχών επιθεώρησης και
των κοινωνικοοικονοµικών φορέων.
4.3.5.

Προστασία της υγείας των εργαζοµένων

Λαµβανοµένης υπόψη της δηµογραφικής διάρθρωσης της ΕΕ, της γήρανσης του πληθυσµού
και της πιθανής µείωσης του εργατικού δυναµικού, η Ένωση θα πρέπει να λάβει µέτρα ώστε
να προστατεύεται η υγεία των εργαζοµένων και να παραµένουν όσο το δυνατόν περισσότερα
χρόνια στην αγορά εργασίας. Οι επενδύσεις για την προστασία της υγείας και την πρόληψη
των ασθενειών θα βοηθήσει στο να παραταθεί η ενεργός συµµετοχή στην κοινωνική ζωή του
µεγαλύτερου δυνατού αριθµού εργαζοµένων, να διατηρηθεί κατ΄αυτό τον τρόπο η
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οικονοµική τους συνεισφορά και να µειωθεί ο βαθµός της εξάρτησης. Όλα αυτά έχουν άµεση
επίπτωση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα.
Υπάρχουν µεγάλες διαφορές όσον αφορά την κατάσταση της δηµόσιας υγείας και της
πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη ανάµεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Για τον λόγο
αυτό η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να συµβάλει στη δηµιουργία υγειονοµικών υπηρεσιών
ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζοµένων και να παραµένουν όσο το δυνατόν
περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας. Οι κοινοτικές δράσεις για τη βελτίωση και την
προστασία της υγείας µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο για τη µείωση των ανισοτήτων
όσον αφορά την υγεία. Καλή υγειονοµική περίθαλψη σηµαίνει µαζικότερη συµµετοχή στην
αγορά εργασίας, µακρύτερη επαγγελµατική ζωή, µεγαλύτερη παραγωγικότητα και
χαµηλότερο υγειονοµικό και κοινωνικό κόστος.
Η πολιτική της συνοχής συνεπώς, ειδικά στις περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση, θα
πρέπει να συµβάλει στη βελτίωση των εγκαταστάσεων µακροχρόνιας υγειονοµικής
περίθαλψης και στη πραγµατοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση των υγειονοµικών
υποδοµών, ειδικά όταν η έλλειψή τους ή η ανεπάρκειά τους αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο
στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ανάγκη αύξησης
της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης να καλύπτεται µέσω
επενδύσεων στις ΤΠΕ, στη γνώση και στην καινοτοµία. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη
καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους στα εξής:
Πρόληψη των κινδύνων για την υγεία µέσω γενικών ενηµερωτικών εκστρατειών σε θέµατα
υγείας και της µετάδοσης γνώσεων και τεχνολογίας και διασφάλιση ότι οι υγειονοµικές
υπηρεσίες θα διαθέτουν την απαραίτητη ειδίκευση, τα απαραίτητα προϊόντα και τον
απαραίτητο εξοπλισµό για την πρόληψη των κινδύνων και για την ελαχιστοποίηση των
πιθανών ζηµιών.
Κάλυψη των κενών σε θέµατα υποδοµών υγείας και προώθηση της αποτελεσµατικής
παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που επηρεάζεται η οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών
που εµπίπτουν στον στόχο της σύγκλισης. Αυτή η δράση θα πρέπει να βασίζεται στην
εµπεριστατωµένη ανάλυση του καλύτερου δυνατού επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών και της
κατάλληλης τεχνολογίας, όπως είναι η τηλεϊατρική, καθώς και των οικονοµιών που θα
µπορούσαν να γίνουν ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
5.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής της συνοχής – σε αντίθεση µε τις
τοµεακές πολιτικές – είναι η ικανότητά της να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα
χαρακτηριστικά ειδικών γεωγραφικών προκλήσεων και ευκαιριών. Κατά συνέπεια, όταν θα
αναπτύσσουν τα προγράµµατά τους και θα συγκεντρώνουν τους πόρους στις προτεραιότητες
που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα
πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή σ΄αυτές τις ειδικές ανάγκες προκειµένου να µην
παρεµποδίζει η ανισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη τις δικές τους δυνατότητες ανάπτυξης.
Η περιφερειακή διάσταση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις αστικές και αγροτικές περιοχές. Η
πολιτική της συνοχής µπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο για τη βελτίωση της κατάστασης των
διασυνοριακών και των ευρύτερων διεθνών περιοχών και περιφερειών, που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση εξ αιτίας του ότι είναι αποµονωµένες και αποµακρυσµένες (όπως είναι οι
υπεραποµακρυσµένες περιοχές ή οι περιοχές της Αρκτικής), αραιοκατοικηµένες και ορεινές,
µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού

EL

34

EL

ενδιαφέροντος, της διατήρησης της οικονοµικής δραστηριότητας και της προώθησης της
οικονοµικής διαφοροποίησης µε βάση τις εγχώριες δυνατότητες και τους εγχώριους φυσικούς
πόρους.
Η έννοια της εδαφικής συνοχής υπερβαίνει την έννοια της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής και έχει ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, τη δηµιουργία βιώσιµων κοινωνιών σε
αγροτικές και αστικές περιοχές και τον συντονισµό µε άλλες τοµεακές πολιτικές που έχουν
χωροταξικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η εδαφική
ενοποίηση και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία εντός και µεταξύ των περιφερειών.
Η προώθηση της εδαφικής συνοχής είναι τόσο θέµα µεθόδου – δηλαδή να προσδιορισθεί εάν
χρειάζεται πολυτοµεακή ή ενιαία προσέγγιση –όσο και αναγνώρισης των ειδικών
προβληµάτων που οφείλονται στις διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες. Η επιτυχία στον
τοµέα της εδαφικής συνοχής συνεπώς εξαρτάται από τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής η οποία
θα θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώκονται ειδικοί στόχοι και δράσεις.
5.1.

Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση

Στις αστικές περιοχές η προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
(µέσω της δηµιουργίας πόλων και δικτύων) και στην επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης ανάµεσα
στις ισχυρότερες από οικονοµική άποψη πόλεις και στο υπόλοιπο αστικό δίκτυο.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά προβλήµατα των αστικών περιοχών, όπως είναι ο
κοινωνικός αποκλεισµός, τα υψηλά και συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά εγκληµατικότητας και
η γενική επιδείνωση της ποιότητας της ζωής στις φτωχιές αστικές περιοχές. Γενικά, η
ενίσχυση θα πρέπει να έχει ως επίκεντρό της την ανάπτυξη συµµετοχικών και ενιαίων
στρατηγικών που θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν τον µεγάλο όγκο των οικονοµικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων που πλήττουν τις αστικές περιοχές.
Στις δράσεις που δικαιούνται ενίσχυση περιλαµβάνονται τα µέτρα προώθησης της
επιχειρηµατικότητας, της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των τοπικών
κοινωνιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον πληθυσµό λαµβανοµένων υπόψη των
µεταβαλλόµενων δηµογραφικών δοµών. Η προσέλκυση πολύ ειδικευµένου προσωπικού είναι
επίσης σηµαντική (µε µέτρα που έχουν σχέση µε την πρόσβαση, την υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση, την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και ευκαιριών για ΕΤΑ καθώς και για
καινοτοµίες).
Σηµαντικά είναι επίσης τα µέτρα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, για
την εκ νέου ανάπτυξη εγκαταλειµµένων βιοµηχανικών περιοχών και για τη διαφύλαξη και
την αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η ανανέωση των δηµόσιων
χώρων και των βιοµηχανικών περιοχών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη δηµιουργία των
απαραίτητων υποδοµών για την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη.
Τα βαθιά ριζωµένα προβλήµατα κοινωνικής συνοχής επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την
ενίσχυση της ασφάλειας, για την προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
των µη προνοµιούχων, για την καταπολέµηση των διακρίσεων, την αύξηση των διαθέσιµων
βασικών υπηρεσιών και για την βελτίωση και της πρόσβασης σε αυτές.
Οι βασικοί εταίροι στις πόλεις καθώς και οι τοπικές αρχές µπορούν να παίξουν σηµαντικό
ρόλο για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Η προετοιµασία ενός αναπτυξιακού σχεδίου
µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα µε στόχο την ανανέωση των πόλεων, αποτελεί γενικά µία
από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία και διασφαλίζει την εναρµόνιση των επενδύσεων και
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την περιβαλλοντική τους ποιότητα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στη διασφάλιση της
δέσµευσης και της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην προσπάθεια ανανέωσης των
αστικών περιοχών.
5.2.

Ενίσχυση της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών

Η πολιτική της συνοχής µπορεί επίσης να παίξει σηµαντικό ρόλο για την οικονοµική
αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών συµπληρώνοντας τις δράσεις που ενισχύονται από
το νέο ταµείο αγροτικής ανάπτυξης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική
Ανάπτυξη).
Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία συνεργιών ανάµεσα στις διαρθρωτικές πολιτικές,
στις πολιτικές για την απασχόληση και στις πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο αυτό τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συµπληρωµατικότητα και τη
συνοχή των δράσεων που θα χρηµατοδοτούνται από το EΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής, το EΚΤ,
το EΑΤ και το EΓΤΑΑ για κάποια συγκεκριµένη περιοχή και για κάποιο συγκεκριµένο
τοµέα. Οι κυριότερες κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά τον διαχωρισµό και τον συντονισµό
των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα διάφορα ταµεία πρέπει να καθοριστούν στο
επίπεδο των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς/εθνικών στρατηγικών σχεδίων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής οι δράσεις υπέρ των αγροτικών περιοχών θα πρέπει
να συµβάλουν στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου πρόσβασης στις υπηρεσίες
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος µε στόχο τη βελτίωση των όρων διαβίωσης στις
αγροτικές περιοχές, που είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επιχειρήσεων και
ειδικευµένου προσωπικού και για τον περιορισµό της µετανάστευσης. Απαραίτητη είναι
επίσης και η σύνδεση µε τα κυριότερα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. Επιπλέον, η πολιτική
της συνοχής πρέπει να ενισχύει τις εγχώριες δυνατότητες των αγροτικών περιοχών
ευνοώντας, π.χ., την προώθηση των τοπικών προϊόντων στις εθνικές και διεθνείς αγορές και
την καινοτοµία όσον αφορά τις διαδικασίες και τα προϊόντα στο πλαίσιο των υφισταµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Πολλές αγροτικές περιοχές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό. Οι περιοχές
αυτές έχουν ανάγκη µιας ενιαίας προσέγγισης που θα έχει επίκεντρό της την ποιότητα και θα
βασίζεται στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης
µε στόχο την ικανοποίηση των καταναλωτών. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως στόχο
τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι οποίες µέσω
της προστασίας των οικότοπων και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας µπορούν να έχουν
σηµαντικές θετικές παρενέργειες. Η ενιαία προσέγγιση πρέπει να έχει ως στόχο τις θετικές
επιπτώσεις στον τουριστικό τοµέα, στην τοπική οικονοµία, στους ανθρώπους που εργάζονται
στον τοµέα του τουρισµού, στους επισκέπτες και στον τοπικό πληθυσµό καθώς και στη
φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά.
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ενδέχεται να προσκρούσει σε εµπόδια αυτή η ενιαία
προσέγγιση. Η επίτευξη της απαραίτητης κρίσιµης µάζας ώστε να µπορούν να παρέχονται
αποτελεσµατικές υπηρεσίες – συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών για την προστασία
της υγείας των εργαζοµένων, όπως προαναφέρθηκε – αποτελεί µία ιδιαίτερη πρόκληση. Η
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες, ειδικά στις αεροκατοικηµένες
περιοχές, µπορεί να γίνει µε τις επενδύσεις σε αναπτυξιακούς πόλους στις αγροτικές
περιοχές (π.χ. στις µικρές και µεσαίες πόλεις) και µε τη δηµιουργία οικονοµικών
συσπειρώσεων που θα βασίζονται στα τοπικά πλεονεκτήµατα και στη χρησιµοποίηση νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης.
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5.3.

Συνεργασία

Τα µέτρα για την προώθηση της διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας θα πρέπει να
έρχονται ως συµπληρώµατα των προαναφερόµενων τριών προτεραιοτήτων. Κατά συνέπεια, η
στενότερη συνεργασία ανάµεσα στις περιφέρειες της ΕΕ ελπίζεται ότι θα επιταχύνει την
οικονοµική ανάπτυξη και θα προκαλέσει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Τα εθνικά
σύνορα αποτελούν συχνά εµπόδιο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους στο σύνολό του
και µπορούν να περιορίσουν την πλήρη ανάπτυξη των ανταγωνιστικών του δυνατοτήτων. Στο
διασυνοριακό και διεθνές πλαίσιο οι µεταφορές, η διαχείριση των υδάτων και η προστασία
του περιβάλλοντος αποτελούν σαφή παραδείγµατα προκλήσεων που απαιτούν
στοχοθετηµένη και ενιαία προσέγγιση η οποία υπερβαίνει τα εθνικά όρια.
5.4.

∆ιασυνοριακή συνεργασία

Ο απώτερος στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη είναι η συνένωση
περιοχών που τις χωρίζουν τα εθνικά σύνορα και έχουν τα ίδια προβλήµατα τα οποία
µπορούν να λυθούν µόνο από κοινού. Τέτοιες προκλήσεις αντιµετωπίζουν όλες οι
παραµεθόριες περιοχές της Ένωσης και οφείλονται κατά κανόνα στον κατακερµατισµό των
αγορών, του εργατικού δυναµικού, των επενδυτικών δραστηριοτήτων, των υποδοµών, των
φορολογικών πηγών, των θεσµών και των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.
Παρόλο ότι τα προγράµµατα συνεργασίας θα είναι προσαρµοσµένα προς την ειδική
κατάσταση κάθε παραµεθόριας περιοχής, θα πρέπει να γίνει µία προσπάθεια συγκέντρωσης
της ενίσχυσης στις βασικές προτεραιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης και τη
δηµιουργία απασχόλησης.
∆εν υπάρχουν γενικές συστάσεις όσον αφορά τη µελλοντική διασυνοριακή συνεργασία λόγω
της µεγάλης ποικιλίας των καταστάσεων. Ταυτόχρονα, λαµβανοµένων υπόψη των εµποδίων
που δηµιουργούν τα σύνορα, ένα καλό ξεκίνηµα θα ήταν η βελτίωση των υφισταµένων
υποδοµών όσον αφορά τις µεταφορές και τις επικοινωνίες καθώς και η δηµιουργία, όπου
υπάρχει ανάγκη, νέων συνδέσεων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την δηµιουργία και την
ανάπτυξη διασυνοριακών σχέσεων.
Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως επίκεντρό της την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των παραµεθόριων περιοχών. Επιπλέον, θα πρέπει να συµβάλλει στην
οικονοµική και κοινωνική ενοποίηση στις περιπτώσεις που υπάρχουν µεγάλες οικονοµικές
ανισότητες και στις δύο πλευρές. Οι διάφορες δράσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο εκτός
των άλλων την προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη
διασυνοριακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση των διασυνοριακών
δυνατοτήτων στους τοµείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης και υγειονοµικής περίθαλψης, την
ενοποίηση της διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος
και των κοινών απειλών. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν ήδη οι βασικές προϋποθέσεις
διασυνοριακής συνεργασίας η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να κατευθύνει την ενίσχυση
προς ενέργειες οι οποίες προσδίδουν πρόσθετη αξία στις διασυνοριακές δραστηριότητες,
όπως είναι π.χ. η αύξηση της διασυνοριακής ανταγωνιστικότητας µέσω της καινοτοµίας,της
έρευνας και της ανάπτυξης, η διασύνδεση των ασώµατων δικτύων (υπηρεσίες) ή των
φυσικών δικτύων (µεταφορές) ώστε να ενισχυθεί η διασυνοριακή ταυτότητα ως στοιχείο της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η προώθηση της ενοποίησης της διασυνοριακής αγοράς εργασίας, η
διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων και ο έλεγχος των πληµµυρών.
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5.5.

∆ιεθνική συνεργασία

Οι διεθνικές περιοχές είναι µεγάλες περιφέρειες όπου υπάρχει µεγάλη ανάγκη αύξησης της
οικονοµικής και κοινωνικής ενοποίησης και συνοχής. Τα προγράµµατα διεθνικής
συνεργασίας έχουν ως στόχο την αύξηση της συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη σε
θέµατα στρατηγικής σηµασίας.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχύονται δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν
τη φυσική διασύνδεση των εδαφών (π.χ. επενδύσεις στις βιώσιµες µεταφορές) καθώς και τις
ασώµατες συνδέσεις (δίκτυα, ανταλλαγές ανάµεσα στις περιφέρειες και στα εµπλεκόµενα
µέρη).
Οι σχεδιαζόµενες δράσεις έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ευρωπαϊκών µεταφορικών
διαδρόµων (κυρίως διασυνοριακών τµηµάτων) για την πρόληψη των φυσικών κινδύνων, τη
διαχείριση των υδάτων στην κοίτη των ποταµών, τη θαλάσσια συνεργασία και τα δίκτυα
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας.
Θα πρέπει να επανεξεταστεί ο χάρτης των τωρινών ζωνών διεθνικής συνεργασίας. Η
οριοθέτηση των µελλοντικών µεγάλων περιφερειών θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα
δηµιουργηθούν οι συνθήκες υλοποίησης βασικών διαρθρωτικών δράσεων. Για τον λόγο αυτό
θα πρέπει να γίνει µε βάση την εδαφική συνοχή και διάφορα γεωγραφικά κριτήρια,όπως είναι
τα κοινά ποτάµια, οι κοινές ακτές, τα κοινά όρη και τα κοινά µεταφορικά δίκτυα µεγάλου
µεγέθους. Συναφή κριτήρια είναι η ιστορία, οι θεσµοί και η ύπαρξη συνεργασίας ή
συµφωνιών.
Τέλος, η επιτυχηµένη εµπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, η οποία έχει ως στόχο
την προώθηση της αλληλέγγυας κοινωνίας µέσω της καταπολέµησης των διακρίσεων και των
αποκλεισµών, είναι ενσωµατωµένη σε όλες τις δράσεις ώστε να ενισχυθούν οι συµπράξεις, η
χειραφέτηση, η καινοτοµία και η διεθνής συνεργασία, η οποία επιτρέπει στα κράτη µέλη να
ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και να αναπτύσσουν νέους τρόπους καταπολέµησης των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στους προαναφερόµενους τοµείς.
5.6.

∆ιαπεριφερειακή συνεργασία

Τα προγράµµατα διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη
και στη δηµιουργία απασχόλησης: ενίσχυση της καινοτοµίας, των ΜΜΕ και της
επιχειρηµατικότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη των κινδύνων.
Επιπλέον η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών όσον αφορά την αστική
ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα (όπως είναι οι ΤΠΕ) και η
εφαρµογή προγραµµάτων συνεργασίας καθώς και η πραγµατοποίηση µελετών και η συλλογή
πληροφοριών είναι τοµείς που θα υποστηριχθούν. Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα
προωθηθεί επίσης και µε τα προγράµµατα σύγκλισης, περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης. Θα ενισχυθούν επίσης οι ανταλλαγές εµπειριών και καλών πρακτικών όσον
αφορά την αστική ανάπτυξη, τη κοινωνική ένταξη, τις σχέσεις ανάµεσα στις πόλεις και στις
αγροτικές περιοχές και την υλοποίηση προγραµµάτων συνεργασίας.
6.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μετά την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές (2007-2013) θα
ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό οι διαπραγµατεύσεις για τους κανονισµούς σχετικά
µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, ώστε να διατεθεί το µεγαλύτερο δυνατό
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χρονικό διάστηµα για την προετοιµασία των νέων προγραµµάτων. Εν συνεχεία η Κοινότητα
θα υποβάλει στο Συµβούλιο για έγκριση την τελική έκδοση των στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 24 του σχεδίου γενικού
κανονισµού.
Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν τη βάση των εθνικών στρατηγικών
πλαισίων αναφοράς, τα οποία καθορίζουν τις προτεραιότητες που περιλαµβάνονται στα
επιχειρησιακά προγράµµατα σύµφωνα µε το άρθρο 25 του σχεδίου γενικού κανονισµού.
Θα πρέπει συνεπώς να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα για την έκδοση των κανονισµών σχετικά
µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής όσον αφορά την περίοδο 2007-2013,
προκειµένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την φάση του προγραµµατισµού κατά το 2006.
Τέλος, η Επιτροπή, µόλις εγκριθεί αυτό το έγγραφο, θα αρχίσει µια δηµόσια διαβούλευση για
την προετοιµασία της τελικής έκδοσης των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών.
Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων πόρων που διαθέτουν για τα προγράµµατα της
πολιτικής της συνοχής, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες, η διαβούλευση θα επιδιώξει να
δώσει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήµατα:
• Πόσο πρέπει να βοηθήσει η πολιτική της συνοχής την προσπάθεια επίτευξης των στόχων
της ανάπτυξης και της δηµιουργίας απασχόλησης και τη στρατηγική της Λισσαβόνας;
• Ποια νέα στοιχεία θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν προκειµένου να υλοποιηθεί αυτό το
πρόγραµµα δράσης;
• Ποιες πτυχές θεωρείτε ότι δεν είναι και τόσο σχετικές µε αυτό το πρόγραµµα δράσης;
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας διαβούλευσης θα βοηθήσουν στη σύνταξη της τελικής
έκδοσης των κατευθυντήριων γραµµών που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή στο
Συµβούλιο. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να
συµµετάσχουν σ΄αυτή τη διαβούλευση και θα δεχόταν ευχαρίστως διάφορα σχόλια µέχρι τις
30 Σεπτεµβρίου 2005. Τα σχόλια µπορούν να διαβιβαστούν µέσω της ακόλουθης
ιστοσελίδας:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/index_en.htm
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Χάρτης 1 :

Αύξηση του ΑΕΠ, 1995-2002

Χάρτης 2 :

Κατάταξη των περιφερειών της Ευρώπης µε βάση την ανταγωνιστικότητα

Χάρτης 3 :

∆υνατότητες πολυτροπικής πρόσβασης, 2001

Χάρτης 4 :

Κατάταξη των περιφερειών της Ευρώπης µε βάση τους κινδύνους
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