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Πεπραγμένα

Αγαπητοί αναγνώστες,
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η Επιτροπή των Περιφερειών 
(ΕτΠ) διοργάνωσε την 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και 
των Πόλεων στην Αθήνα, στις 7 και 8 Μαρτίου 2014. 

Στόχος της Διάσκεψης ήταν να προβεί σε απολογισμό των προσπαθειών 
που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο προς μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας. Η Διάσκεψη 
περιελάμβανε επίσης συζήτηση υψηλού επιπέδου με Ευρωπαίους 
πολιτικούς ηγέτες για το μέλλον της ΕΕ ενόψει των επερχόμενων 
ευρωπαϊκών εκλογών.

Η Διάσκεψη υποδέχθηκε 1.400 συμμετέχοντες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονταν μέλη της ΕτΠ, εκπρόσωποι των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορείς της ελληνικής κοινωνίας 
πολιτών, εκπρόσωποι ενώσεων, δημοσιογράφοι και εμπειρογνώμονες 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μεταξύ των κυριοτέρων δραστηριοτήτων της, η Διάσκεψη είχε 
να επιδείξει την έγκριση της Δήλωσης της Αθήνας σχετικά με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πολυάριθμες 

βαρυσήμαντες ομιλίες, καθώς και μια σειρά ζωηρών συζητήσεων 
υψηλού επιπέδου με αντιπαράθεση των αντιλήψεων και των εμπειριών 
των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών ηγετών, αφενός, και των 
απόψεων των θεσμικών οργάνων, των βιομηχανικών κύκλων και της 
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ, αφετέρου.

Η Διάσκεψη προσέφερε ένα μοναδικό βήμα για την προτροπή της 
ΕΕ και των κρατών μελών να ενισχύσουν περαιτέρω την εδαφική 
διάσταση, ως αναπόσπαστο τμήμα των μελλοντικών προσπαθειών 
της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Εμείς, οι εκπρόσωποι των περιφερειών 
και των πόλεων της ΕΕ, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμβάλουμε 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας Ευρώπης έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Ιωάννης Σγουρός
Περιφερειάρχης Αττικής

Ramón Luis Valcárcel SisoJosé Manuel BarrosoΙωάννης Σγουρός
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Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη, Τοπική Υλοποίηση
Εναρκτήρια συνεδρία

Η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε 
παρουσία 1.000 περίπου πολιτικών και ενδιαφερομένων φορέων. 
Έπειτα από σύντομη συναυλία, κατά την οποία το Νέο Ελληνικό 
Κουαρτέτο απέδωσε ορισμένους από τους ελληνικούς χορούς του 
διάσημου συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα, η συντονίστρια Karen Coleman, 
Ιρλανδή δημοσιογράφος ειδικευμένη σε θέματα ΕΕ, υποδέχθηκε τους 
συμμετέχοντες στη Διάσκεψη. Εν συνεχεία, η συντονίστρια παρουσίασε 
τους κεντρικούς ομιλητές της εναρκτήριας συνεδρίας: τον κ. Ramón 
Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, τον 
κ. Ιωάννη Σγουρό, Περιφερειάρχη Αττικής, τον κ. Werner Hoyer, 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κ. Ευάγγελο 
Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της 
Ελλάδας, την κ. Mercedes Bresso, Πρώτη Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
των Περιφερειών και τον κ. Γιάννη Μιχελάκη, Υπουργό Εσωτερικών 
της Ελλάδας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso 
επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις και 
παρά κάποιες ενδείξεις για επιστροφή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, 
παρατηρούνται ακόμη ανεπίτρεπτες διαφορές μεταξύ περιφερειών. 
Ο Πρόεδρος της ΕτΠ τόνισε ότι, εάν θέλουμε να αποφύγουμε μια 
ακόμη αποτυχία, η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη χρειάζεται 
περιφερειακούς στόχους, εταιρικές σχέσεις μεταξύ όλων των επιπέδων 
διακυβέρνησης και επαρκή χρηματοδότηση, με κύριο μέλημα την 
απτή υλοποίηση της ανάκαμψης για το σύνολο των πολιτών της ΕΕ. 

Σχετικά με τους στόχους της ΕΕ που τέθηκαν το 2010, ο Πρόεδρος κ. 
Valcárcel παρατήρησε ότι σημειώθηκε συνολικά ελάχιστη πρόοδος 
ως προς την επίτευξή τους· πρόσθεσε επίσης ότι η οικονομική κρίση 
έχει αναμφίβολα καταφέρει βαρύ πλήγμα στις ευρωπαϊκές προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία για την 
απουσία προόδου, και είναι πλέον καιρός να αντισταθμίσει η Ευρώπη 
τα αδύνατα σημεία της δομής και της διακυβέρνησης αυτής της 
στρατηγικής. Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕτΠ επεσήμανε ότι οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση 
για να εκπληρώσουν τις προτεραιότητες της ΕΕ, δεδομένου ότι είναι 
υπεύθυνες για το ένα τρίτο των δημοσίων δαπανών και για τα δύο τρίτα 
των δημοσίων επενδύσεων.

“
Η ΕΕ οφείλει πλέον να 
επανεξετάσει την πορεία της και 
να διευκολύνει την προσπάθεια 
των πόλεων και των περιφερειών 
μας για τη διαμόρφωση και 
την οικειοποίηση της εν λόγω 
στρατηγικής”

Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των 

Περιφερειών
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Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ιωάννης Σγουρός συζήτησε 

την κατάσταση από την άποψη των ελληνικών περιφερειών. 

Επισημαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση στην πατρίδα του καθώς και 

στην υπόλοιπη Ε.Ε., κάλεσε για επανεξέταση του ρόλου της Επιτροπής 

των Περιφερειών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 

οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική ευημερία. 

Η παρατεταμένη ύφεση που βίωσαν τα Κράτη Μέλη, τα πρωτοφανή 

επίπεδα ανεργίας, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ολοένα 

και μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων αποτέλεσαν γεγονότα που 

δημιούργησαν νέες προκλήσεις τόσο για τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές όσο και για τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Κατά τον κο Σγουρό 

είναι προφανές ότι η τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο 

οικονομική κρίση αλλά πρωτίστως πολιτική και θεσμική. Ποτέ άλλοτε 

η αδιαφορία και ο σκεπτικισμός των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα 

Ε.Ε. δεν υπήρξαν εντονότερα.

Στην κεντρική ομιλία του, ο κ. Werner Hoyer, Πρόεδρος της 

ΕΤΕπ, τόνισε ότι ο χειρισμός της πραγματικότητας είναι συχνά 

δυσκολότερος από τη διεκπεραίωση των στατιστικών και επεσήμανε 

ότι οι ανισότητες στην ΕΕ δεν ήταν ποτέ τόσο εκτεταμένες, ιδίως 

όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και τα επίπεδα ιδιωτικών 

επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών η Ευρώπη 

υποχρεώθηκε να διαχειριστεί την κρίση, ενώ πολλά άλλα μέρη του 

υπόλοιπου κόσμου συνέχισαν να προοδεύουν. Για τη διευθέτηση 

αυτής της κατάστασης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, υπογράμμισε ότι η 

σύγκλιση και η επικουρικότητα θα πρέπει να αποτελέσουν τις βασικές 

αρχές που θα διέπουν το σχεδιασμό των αναπτυξιακών προσπαθειών 

της ΕΕ κατά τους μήνες και τα έτη που έπονται· πρόκειται για αρχές οι 

οποίες συχνά αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και κρίνεται 
πλέον σκόπιμο να αναστραφεί  η τάση αντικατάστασής τους από 
κεντρικά μέσα το ταχύτερο δυνατόν. Ο κ. Hoyer εξήρε το ρόλο που 
θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΤΕπ στην περιφερειακή ανάπτυξη, 
ιδίως ενόψει της ενισχυμένης αστικής διάστασης κατά τη νέα περίοδο 
προγραμματισμού της ΕΕ, με τη χορήγηση δανείων, τον συνδυασμό 
κονδυλίων και την παροχή τεχνικής βοήθειας.

Εξ ονόματος της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, 
ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της 
Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος 
υπενθύμισε στους παρισταμένους 
τις προτεραιότητες της Προεδρίας: 
ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων 
εργασίας και διαφύλαξη της 
κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη 
εστίαση στην απασχόληση των νέων 
και στη στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νέων επιχειρηματιών. Επί του παρόντος, τα 
δύο σημαντικότερα εμπόδια στα οποία προσκρούει η υλοποίηση των 
φιλοδοξιών αυτών συνίστανται στις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις 
–ιδίως όσον αφορά τα υψηλά επιτόκια χορηγήσεων που παρακωλύουν 
τις νέες επενδύσεις– και στο κόστος της ενέργειας. Ο κ. Βενιζέλος 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την 
υπερνίκηση των εν λόγω εμποδίων, παρά τα στερεότυπα που υπάρχουν 
για τη χώρα του, και στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στην καθημερινή 
ζωή των Ελλήνων πολιτών. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν σε 
πρωτογενές πλεόνασμα που επετεύχθη στις αρχές του τρέχοντος έτους 
και το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρώτη ένδειξη επανόδου 
σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν τον 
Μάιο παράλληλα με τις ευρωπαϊκές εκλογές, παρέχουν στους Έλληνες 
πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά τόσο με 
τον τρόπο κατά τον οποίο διαμορφώνεται η Ευρώπη όσο και με την 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πραγματικότητα που επικρατεί 
στη δική τους πόλη ή περιφέρεια.

Η κ. Mercedes Bresso παρουσίασε τα 
πορίσματα της εντατικής και σύνθετης 
ανάλυσης που διενεργήθηκε από την 
ΕτΠ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
15 μηνών σχετικά με τα έως τώρα 
επιτεύγματα της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Με βάση έρευνες και 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους 
φορείς, θεματικές διασκέψεις και άλλες 
αξιολογήσεις, το Προεδρείο της ΕτΠ 
ενέκρινε λίγο πριν από την έναρξη της 
Διάσκεψης τη Δήλωση της Αθήνας, 

στην οποία εκτίθενται οι κυριότερες παρατηρήσεις και συστάσεις 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη από τοπική και 

“
Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει μια 
μεγάλη απόφαση τώρα: να αλλάξει 
την πολιτική της, δηλαδή τρόπο 
σκέψης και δράσης, προκειμένου 
να επανακτήσει την πίστη και την 
εμπιστοσύνη των πολιτών της.”

Ιωάννης Σγουρός
Περιφερειάρχης Αττικής

“
Μια από τις πιο ολέθριες 
συνέπειες της κρίσης είναι 
ο αρνητικός αντίκτυπός της 
στη σύγκλιση, η οποία είναι 
από τις θεμελιώδεις ιδέες της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.”

Werner Hoyer
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων
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περιφερειακή σκοπιά. Το πρώτο συμπέρασμα έγκειται στο γεγονός ότι 
οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να διαφοροποιούνται 
σε συνάρτηση με τον κάθε τόπο μέσω μιας αντίστοιχης προσέγγισης 
και να στηρίζονται σε συνδυασμό διαδικασιών από τη βάση προς 
την κορυφή και αντιστρόφως. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», και 
κυρίως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να αποτελούν προϊόν συνεργασίας μέσω 
της θέσπισης συμφωνιών πολυεπίπεδης διαχείρισης. Άλλες συστάσεις 
επί του θέματος αφορούν τον συνδυασμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
με έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό προσανατολισμό, τη βελτίωση 
του συντονισμού των ασκούμενων πολιτικών και την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας. Η Δήλωση της Αθήνας θα αποτελέσει τη βάση 
της συνεισφοράς της ΕτΠ στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην 
αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εκ μέρους της Επιτροπής.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Γιάννης Μιχελάκης ήταν ο 
τελευταίος ομιλητής που έλαβε το λόγο. Ο κ. Μιχελάκης αναγνώρισε 
τον τεράστιο αντίκτυπο της κρίσης στις περιφέρειες της Ευρώπης 
που επέτεινε σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες, ιδίως στον 
τομέα της απασχόλησης και υπέδειξε ως μόνη λύση για την έξοδο 

από την κρίση την εφαρμογή 
μιας αναπτυξιακής στρατηγικής 
εστιασμένης στην κοινωνική ένταξη 
και στην επίδειξη αλληλεγγύης. Ο κ. 
Μιχελάκης επιβεβαίωσε τις πρώτες 
θετικές ενδείξεις στην Ελλάδα που 
επισημάνθηκαν προηγουμένως από 
τον κ. Βενιζέλο: μετά από επτά χρόνια 
φρικτής ύφεσης, η ανάκαμψη θα 
αρχίσει επιτέλους το 2014. Εκτιμάται 
ότι αυτό το περιβάλλον ανάκαμψης 

θα διευκολύνει την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αναλαμβάνονται επί του παρόντος στην Ελλάδα. Ο κ. Μιχελάκης 
χαιρέτισε την επικέντρωση της Δήλωσης της Αθήνας στη συνεργασία 
όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, αλλά και 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και πόλεων εντός της επικράτειας 
της ΕΕ. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Έλληνας Υπουργός 
Εσωτερικών επεσήμανε την ιδιαίτερη ικανότητα των τοπικών αρχών να 
εντοπίζουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να αξιολογούν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης.

Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη, Τοπική Υλοποίηση     4



Πεπραγμένα

Έξυπνα – Βιώσιμα – Χωρίς αποκλεισμούς
Έκθεση έργων στο πλαίσιο της διάσκεψης

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις χάραξαν διάφορες 
στρατηγικές για να σπάσουν το φαύλο κύκλο της οικονομικής κρίσης 
και να επαναφέρουν την Ευρώπη σε τροχιά έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε μια σειρά 
στόχων πολιτικής και εστίασε σαφώς τις επενδυτικές προτεραιότητες 
της ΕΕ. Οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην υλοποίηση αυτών των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, ως υπεύθυνες 
για τα δύο τρίτα των δημοσίων επενδύσεων και για το ένα τρίτο του 
συνόλου των δημοσίων δαπανών, ιδίως στους τομείς που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία της κοινωνίας: εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καινοτομία, κοινωνικές υπηρεσίες ή προστασία του περιβάλλοντος. 

 Στο πλαίσιο της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και των 
Πόλεων διοργανώθηκε έκθεση με σκοπό την ανάδειξη του τρόπου 
κατά τον οποίο οι περιφέρειες και οι πόλεις κάθε μεγέθους μπορούν 
να διαμορφώνουν πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης δεόντως 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, συχνά δε με την 
υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. 
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν περισσότερα από 50 παραδείγματα 
επενδύσεων για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε 
τοπικό επίπεδο, προερχόμενα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση 

περιελάμβανε επίσης περιεκτική ενημέρωση και γραφικές παραστάσεις 
σχετικά με την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Πολλά από τα σχέδια που προβλήθηκαν στην προαναφερθείσα 
έκθεση συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα διαδραματίσουν 
επίσης σημαντικό ρόλο κατά τα προσεχή έτη. Μεταξύ 2014 και 2020, 
η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 366 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια 
που προβλέπονται για την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένων 
6 δισεκατομμυρίων ευρώ για μέτρα ειδικά εστιασμένα στην 
απασχόληση των νέων, επιπροσθέτως των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ 
που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
για την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, η ΕΕ παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τις κυβερνητικές πολιτικές των κρατών μελών μέσω 
της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό την αναζήτηση 
ορθής ισορροπίας μεταξύ λιτότητας και πραγματοποίησης επενδύσεων.

Ηλεκτρονικός κατάλογος της έκθεσης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 
της Διάσκεψης (www.cor.europa.eu/athens2014). Η έκθεση θα 
παρουσιαστεί επίσης στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών κατά 
τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου 2014. 
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«Επενδύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας: η εφαρμογή 
από τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης»
Εργαστήριο

Σε αυτό το πρώτο εργαστήριο της Διάσκεψης εξετάστηκαν οι 
προοπτικές και οι προκλήσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την 
κρίση και οι δυνατοί τρόποι συμβολής των περιφερειών και των πόλεων 
στην επίτευξη μιας ανάκαμψης με άφθονες θέσεις εργασίας. Ο κ. Jean-
Louis Destans, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του Eure, Γαλλία, 
πραγματοποίησε την εισαγωγική ομιλία της εν λόγω συνεδρίας. Στη 
συνέχεια, ο κ. Yves Leterme, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παρουσίασε 
τις κυριότερες προκλήσεις. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ έξι συμμετεχόντων στη συνεδρία: του κ. Marek 
Woźniak, Περιφερειάρχη της Wielkopolska, Πολωνία· του κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου, Γενικού Γραμματέα συντονισμού και διαχείρισης 
στερεών και υγρών αποβλήτων και περιβάλλοντος Αττικής· του κ. 
Bas Verkerk, Δημάρχου του Delft, Ολλανδία· της κ. Annika Annerby 
Jansson, Προέδρου της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων Απόκεντρων 
Περιφερειών· του κ. Γεωργίου Ντάση, Προέδρου της Ομάδας των 
Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής· 
και του κ. Arnaldo Abruzzini, Γενικού Γραμματέα της Eurochambres. 
Συντονίστρια του εν λόγω εργαστηρίου ήταν η κ. Karen Coleman. 

Ο κ. Jean-Louis Destans άνοιξε τη συζήτηση παρέχοντας εξηγήσεις 
σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που διενεργείται από την 
Πλατφόρμα Παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της ΕτΠ. Η σκοπιμότητα 
αυτής καθ’ εαυτής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι προφανής· 
ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα επίπεδα 
υλοποίησής της: περιφέρειες όπως η Φλάνδρα, η Καταλονία ή η 
Σκοτία ανέπτυξαν οριζόντιες στρατηγικές σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», ενώ άλλες μικρότερες περιφέρειες επικεντρώνονται 
σε τομεακές στρατηγικές. Τέσσερα χρόνια μετά την εγκαινίαση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της και το ακόμη χειρότερο 

είναι ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν αυξηθεί. Εντούτοις, η 
συνεχής παρακολούθηση των δεικτών σε περιφερειακό επίπεδο είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη ελλείψει ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων 
περιφερειακών στοιχείων. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» –μια μέθοδος 
που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της σύγκλισης χωρίς την επιβολή 
ενός καθολικού οικονομικού μοντέλου– βασίζεται στην αρχή της 
εταιρικής σχέσης και θα πρέπει, επομένως, να έχει σαφέστερη εδαφική 
διάσταση, με εδαφικά διαφοροποιημένους στόχους. 

Αναφερόμενος στην ζωτική σημασία του ρόλου των περιφερειών 
και των πόλεων για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης με άφθονες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ο κ. Yves 
Leterme αναγνώρισε κατ’ αρχάς ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη 
και την έξοδο από την κρίση έχει ήδη αποδειχθεί μακρύς. Μία από 

“
Οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές της ΕΕ διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στα 
περισσότερα πεδία πολιτικής 
της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», παρά τις διαφορές 
τους από πλευράς μεγέθους 
και διοικητικών ικανοτήτων 
και παρά τις διαφορετικές 
συνταγματικές διατάξεις που 
ισχύουν στα κράτη μέλη”

Jean-Louis Destans
Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του 

Eure
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τις συνέπειες αυτού του γεγονότος υπήρξε η κατακόρυφη πτώση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς, στις αρχές και 
στα θεσμικά όργανα, στο πρωτοφανές χαμηλό επίπεδο του 40 %. Η 
οικονομική ανάκαμψη παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και οι πάντες 
ανησυχούν σχετικά με το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδίως όσον αφορά 
την ανεργία των νέων.  Σε τουλάχιστον 10 χώρες του ΟΟΣΑ, η αύξηση 
των ποσοστών ανεργίας έγινε αισθητή –σε ποσοστό υψηλότερο του 
40 %– σε περιοχές περιορισμένης έκτασης μίας ή δύο περιφερειών της 
εκάστοτε χώρας. Παρεμφερείς διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης όσον 
αφορά την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Ένα από τα μείζονα ζητήματα που τίθενται επί του παρόντος έγκειται 
στην εξεύρεση τρόπων περαιτέρω ενίσχυσης της χωρίς αποκλεισμούς 
και βιώσιμης ανάπτυξης με άφθονες θέσεις εργασίας. Προς το σκοπό 
αυτό, απαιτείται η χάραξη καλύτερων πολιτικών και η έμπρακτη 
βελτίωση των δαπανών. Αρμόδιες για τα δύο τρίτα του –ανερχόμενου 
σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ– ποσού που δαπανήθηκε για 
δημόσιες επενδύσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ (κατά το 2012) ήταν οι αρχές 
περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, μεταξύ 
του 2010 και του 2012, οι δημόσιες επενδύσεις σε υποεθνικό επίπεδο 
σημείωσαν πτώση άνω του 20% στην ΕΕ. Καθίσταται λοιπόν προφανής 
η ανάγκη επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων με λιγότερα μέσα. Ο 
ΟΟΣΑ έχει προσδιορίσει σαφώς τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 
συντονισμός, ικανότητα και συνθήκες πλαισίωσης. Καταλήγοντας, 
ο κ. Yves Leterme επιδοκίμασε την πρόταση συνεργασίας με την 
Επιτροπή των Περιφερειών. Ανέφερε επίσης ότι ο ΟΟΣΑ προτίθεται 
να δημιουργήσει ένα φόρουμ διεθνούς πολιτικής με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων του υποεθνικού επιπέδου διακυβέρνησης και ιδιαίτερη 
εστίαση στα συγκεκριμένα θέματα. 

Ο κ. Marek Woźniak επικεντρώθηκε 
στην οικονομική κρίση και στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 
θα μπορούσε να περιγραφεί ως το 
άθροισμα της ανταγωνιστικότητας 
των διαφόρων περιφερειών της 
Ευρώπης, εκάστη εκ των οποίων 
διαθέτει το δικό της ιδιαίτερο 
δυναμικό. Κάθε περιφέρεια θα πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να μεριμνά για την υλοποίηση των δικών της 
ρεαλιστικών στόχων. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ανέρχονται σε 1,8 τρισεκατομμύρια 
ευρώ· γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει ανάγκη ευθυγράμμισης 
των προϋπολογισμών σε όλα τα επίπεδα και αναζήτησης συνεργειών, 
πράγμα το οποίο καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό λόγω της μείωσης 
των πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αφενός, και της μη 
επίτευξης –έως τώρα τουλάχιστον– της συμμετοχής του ιδιωτικού 
τομέα, αφετέρου. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται αφορά τη διασφάλιση 
συνεκτικότητας μεταξύ του συνόλου των μέτρων. Απαιτείται η ανάληψη 
κοινής δράσης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με την αναζήτηση 
αποτελεσματικότερων δημοσιονομικών συνεργειών. Τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
εργαλεία χρηστής διακυβέρνησης.

Ο κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος 
υπογράμμισε τη σημαντική 
διοικητική μεταρρύθμιση που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με 
σκοπό τη μείωση του μεγέθους και 
του αριθμού των τοπικών αρχών. 
Περισσότερες από 50 νομαρχίες 
αντικαταστάθηκαν από 13 μόνο 
περιφέρειες. Με λιγότερους πόρους και 
μικρότερο αριθμό αρχών, απαιτείται 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων, εκ μέρους και 
του κεντρικού επιπέδου διακυβέρνησης. Οι νέες αρμοδιότητες που 
ανατέθηκαν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν συνδυάστηκαν, 
δυστυχώς, με την παροχή ενδεδειγμένων μέσων ή χρηματοδοτικών 
πόρων. Συγχρόνως, οι ίδιοι πόροι συρρικνώνονται λόγω της μείωσης 
των εσόδων από περιφερειακούς και τοπικούς φόρους. Παρότι οι 
υφιστάμενες δυσκολίες είναι τεράστιες, οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές προσπαθούν ωστόσο να επιτύχουν τα βέλτιστα δυνατά 
αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες προκλήσεις δεν αφορούν μόνο 
την Ελλάδα, καθώς παρεμφερείς συνθήκες επικρατούν επίσης στην 
Πορτογαλία και στην Κύπρο. Οι απλοί πολίτες χρειάζεται να συμμετέχουν 
περισσότερο στη συζήτηση σχετικά με το τι είδους Ευρώπη επιθυμούν. 

Ο κ. Bas Verkerk περιέγραψε 
ορισμένες λύσεις που εφαρμόζονται 
στην πόλη Delft και αποσκοπούν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στην προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι το 
20 % του πληθυσμού της διαθέτει 
ελάχιστη ή ανύπαρκτη εκπαίδευση, η 
πόλη Delft είναι μία ευρέως γνωστή 
«τεχνόπολη» η οποία εμφανίζει τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση τεχνικών 

ιδρυμάτων και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στις Κάτω Χώρες. 
Οι δυνατότητες εκπαίδευσης και η ύπαρξη εξειδικευμένων ιδρυμάτων 
προσέλκυσαν όχι μόνο τα μεγαλύτερα ταλέντα, αλλά και τεχνολογικές 

“
Η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις αρχές 
θα πρέπει να αποτελεί 
βασική συνιστώσα όλων των 
αναπτυξιακών στρατηγικών, με 
ανάληψη σημαντικού ρόλου εκ 
μέρους των περιφερειών και των 
πόλεων.”

Yves Leterme
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 

ΟΟΣΑ
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εταιρείες που πραγματοποίησαν επενδύσεις και συνέβαλαν στη 
στήριξη της τοπικής οικονομίας. Η κυριότερη στρατηγική ήταν η 
διάχυση των θετικών στοιχείων από την κορυφή προς τη βάση 
της κοινωνικής πυραμίδας (το λεγόμενο trickle-down eff ect). Στην 
προκειμένη περίπτωση, η οικονομία της γνώσης συνέβαλε στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας για όλους τους πολίτες, ακόμη και για 
εκείνους με τα λιγότερα προσόντα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
η πόλη εστίασε τις πολιτικές της στην εκπαίδευση και στα κοινωνικά 
οφέλη των επενδύσεων· κάλεσε επίσης τα πανεπιστήμια και τα άλλα 
ιδρύματά της, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, να επιδείξουν κοινωνική 
υπευθυνότητα και να συμβάλουν, πιο συγκεκριμένα, στην επίλυση του 
προβλήματος της ανεργίας των νέων. Η δημοτική αρχή έδωσε το καλό 
παράδειγμα τόσο με την προκήρυξη διαγωνισμών εστιασμένων στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας όσο και με τη βελτίωση της τοποθέτησης 
σε θέσεις εργασίας του Δήμου. 

Η κ. Annika Annerby Jansson 
επικεντρώθηκε κυρίως στο πρόβλημα 
της ανεργίας των νέων και εξήρε 
τη σημασία της εφαρμογής του 
συστήματος παροχής εγγυήσεων για 
τους νέους. Αυτό που είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό στην Ελλάδα και 
στην Ισπανία συνίσταται στο γεγονός 
ότι πάνω από το 50% των νέων 
είναι άνεργοι. Αναφερόμενη στην 
πρόσφατη διάσκεψη σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα, υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι το συνολικό 
κόστος υλοποίησης του συστήματος παροχής εγγυήσεων για τους 
νέους υπολογίζεται σε 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, 
σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, και μόνο το άμεσο 
κόστος της αδράνειας θα μπορούσε να ανέλθει σε 153 δισ. ευρώ. Μια 
λύση για την υπερνίκηση των εν λόγω προβλημάτων και την μείωση των 
ποσοστών ανεργίας των νέων είναι η αξιοποίηση των περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι περιφέρειες 
για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων, 
εργοδοτών και κρατικών φορέων. 

Ο κ. Γεώργιος Ντάσης παρουσίασε 
εν συντομία τη συμβολή του 
εργατικού κινήματος στην παρούσα 
ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σχετικά με την οικονομική κρίση, ο 
κ. Ντάσης τόνισε ότι οι επενδύσεις 
που απαιτούνται για την ανάληψη 
δράσης κατά της ανεργίας και της 
φτώχειας είναι τεράστιες και οι πόροι 
ανύπαρκτοι. Το ποσό που προβλέπεται 
για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων ανέρχεται μόλις σε 6 

δισεκατομμύρια ευρώ για μια επταετία, ενώ το ποσό που πραγματικά 
χρειάζεται είναι περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η 

ΕΟΚΕ έχει προτείνει ορισμένες λύσεις όσον αφορά τη φορολόγηση 

των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα μπορούσε να αποφέρει 

πρόσθετους πόρους, αλλά η πρωτοβουλία αυτή δεν έτυχε της δέουσας 

υποδοχής. Η ανεργία των νέων υποσκάπτει αναμφίβολα την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν οπωσδήποτε 

σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για τη διευθέτηση του εν λόγω 

ζητήματος, όμως αυτό που προέχει είναι η εξεύρεση των απαιτούμενων 

πόρων. Στις τελικές παρατηρήσεις του, ο κ. Ντάσης τάχθηκε υπέρ τόσο 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσο και των προγενέστερων στόχων 

της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δυστυχώς, οι στόχοι της στρατηγικής 

της Λισαβόνας ξεχάστηκαν εύκολα με τα πρώτα εμφανή σημάδια 

της οικονομικής κρίσης. Ο κ. Ντάσης εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα 

συμβεί το ίδιο και με τους νέους στόχους· δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο 

ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά από μια Ευρώπη ικανή να 

εγγυηθεί την ειρήνη, την ευημερία και θέσεις εργασίας για όλους. 

Ο κ. Arnaldo Abruzzini επιβεβαίωσε 

ότι οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί 

κύκλοι συμμερίζονται απολύτως 

τις ανησυχίες των προηγούμενων 

ομιλητών. Μεταξύ των θεμάτων 

που τέθηκαν κατά τη συνεδρία 

περιλαμβάνονται τα εξής: η έννοια 

της επένδυσης, οι αναπτυξιακές 

στρατηγικές, η αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των κονδυλίων και 

η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Οι 

επιχειρηματικοί εταίροι προσβλέπουν σε συγκεκριμένα μέτρα και 

σε ξεκάθαρες πολιτικές. Το πρώτο επίπεδο διακυβέρνησης με το 

οποίο έρχονται σε επαφή είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, η 

τοπική αυτοδιοίκηση· εκεί είναι που ιδρύονται επιχειρήσεις και που 

ωφελείται η κοινωνία, με την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κ. Abruzzini επεσήμανε τον 

ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν την 

πλειονότητα των 20 εκατομμυρίων επιχειρήσεων της ΕΕ. Η σημασία 

που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην ικανότητα υλοποίησης του τοπικού 

επιπέδου διακυβέρνησης είναι τεράστιες· αυτό που αναμένουν είναι 

δεξιότητες, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οικονομικά προσιτή 

ενέργεια. Παραδείγματος χάρη, η πανεπιστημιακή κοινότητα θα 

πρέπει να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν 

τοπικό προσωπικό· εξάλλου, οι τοπικές τράπεζες είναι εκείνες που 

παρέχουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη προς το τοπικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Εξετάζοντας το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 

προειδοποίησε ότι θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει περαιτέρω 

επιβάρυνση και πρόσθετο κόστος, πράγμα το οποίο κρίνεται σκόπιμο 

να αποφευχθεί. Όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα διακυβέρνησης θα 

πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρία που 

απαιτούνται για την επίτευξη αποτελεσμάτων, χρήσιμων τόσο για τους 

επιχειρηματικούς κύκλους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
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Πεπραγμένα

Στοχεύοντας στην κατάλληλη εφαρμογή: η ενεργός 
συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων της 
Ευρώπης
Εργαστήριο

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία η συζήτηση θα επικεντρώθηκε στη 
βελτίωση της διακυβέρνησης σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέθεσε τις απόψεις 
της σχετικά με τα κενά στη διακυβέρνηση, την υλοποίηση και τη 
χρηματοδότηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Η ΕτΠ εξέτασε τις διάφορες επιλογές για την περαιτέρω 
εξέλιξή της κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας και παρουσίασε την 
οπτική των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.

Συντονιστής του εν λόγω εργαστηρίου ήταν ο κ. Σταμάτης Γιαννίσης, 
δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Euronews στην Ελλάδα, ο 
οποίος παρουσίασε τον κ. Markku Markkula, μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Espoo, Φινλανδία, και μέλος της Διευθύνουσας 
Επιτροπής της Πλατφόρμας Παρακολούθησης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών. Εν συνεχεία, ο κ. 
Philip McCann, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο 
του Groningen, Κάτω Χώρες, παρουσίασε ορισμένα βασικά πορίσματα 
της έρευνας επί του θέματος. Ακολούθησε σειρά δηλώσεων και 
παρατηρήσεων από μια ομάδα πολιτικών ιθυνόντων και εξωτερικών 
φορέων: από τον κ. António Costa, Δήμαρχο της Λισαβόνας, 
Πορτογαλία, και Πρόεδρο της Επιτροπής «Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, 
Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις» της ΕτΠ, τον κ. Malcolm Harbour, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Marc Hendrickx, 
μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, Βέλγιο, και μέλος της ΕτΠ, 
την κ. Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες (CEEP), 
και τον κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Κατά την άποψη του κ. Markku Markkula, η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» θα πρέπει να αποκτήσει εδαφική διάσταση, εγκαταλείποντας 
την επί του παρόντος εφαρμοζόμενη προσέγγιση «από την κορυφή 
προς τη βάση» η οποία βασίζεται σε στόχους ανά χώρα που 
ισχύουν αδιακρίτως για όλες τις περιφέρειες. Χάρη στις στρατηγικές 

“
Η εφαρμογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να 
επισπευσθεί και αυτό είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.”

Markku Markkula
Πλατφόρμα παρακολούθησης της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕτΠ
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έξυπνης ειδίκευσης μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
τα ιδιαίτερα σημεία εκκίνησης και τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 
κάθε μεμονωμένης περιφέρειας. Για να τονίσει τον καθοριστικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ο κ. Markkula 
απαρίθμησε τις 10 σημαντικότερες προτεραιότητές τους: ((1) 
μεγαλύτερη επικέντρωση στις επιπτώσεις και, κυρίως, στον κοινωνικό 
αντίκτυπο· (2) χρησιμοποίηση των πορισμάτων της έρευνας ως πηγή 
έμπνευσης για περισσότερες καινοτομίες· (3) προώθηση των εξελίξεων 
με γνώμονα τους χρήστες· (4) έγκριση περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας βασισμένων στην έξυπνη εξειδίκευση· (5) μετάβαση 
από την απλή υποστήριξη των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 
προς την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας· (6) 
πολυεπιστημονική προσέγγιση (7) καλλιέργεια μιας νοοτροπίας «από 
την κορυφή προς τη βάση»· (8) χρήση των πόρων του Ταμείου Συνοχής 
για την προαγωγή της καινοτομίας και της δημιουργίας ικανοτήτων· (9) 
επιδίωξη συνεργειών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» όσο και μεταξύ του εν λόγω προγράμματος και του Ταμείου 
Συνοχής· (10) προώθηση πολυσχιδών χρηματοδοτικών επιλογών (multi-
fi nance) για την επίλυση του γρίφου της χρηματοδότησης.

Προβαίνοντας στη χαρτογράφηση του κεντρικού θέματος του 
εργαστηρίου, ο κ. Philip McCann υπενθύμισε στους συμμετέχοντες 
ότι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς μια πολυδιάστατη, 
πολυθεματική και εδαφική προσέγγιση της οικονομικής μεγέθυνσης 
και της ανάπτυξης άρχισε να πραγματοποιείται πριν από την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η μετατόπιση αυτή παρατηρείται στα 
επίσημα έγγραφα αρκετών διεθνών οργανισμών όπως η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ και 
η Παγκόσμια Τράπεζα. Η προσέγγιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
έναντι της οικονομικής ανάπτυξης εκφράζει αυτήν ακριβώς την τάση. 
Η ανάπτυξη είναι πολυσχιδής έννοια και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως λίστα για τα ψώνια ή ως κατάλογος 
εστιατορίου από όπου θα μπορούσε κανείς να επιλέξει μεταξύ αμοιβαία 
αποκλειόμενων εναλλακτικών δυνατοτήτων. Οι υφιστάμενοι δεσμοί 
μεταξύ των παραμέτρων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση συμπληρωματικών 
στοιχείων και συσχετισμών. Τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν μπορούν 
να επιτευχθούν με την αποκλειστική εφαρμογή ούτε της προσέγγισης 
«από την κορυφή προς τη βάση» ούτε της προσέγγισης «από τη βάση 
προς την κορυφή» κατά τη χάραξη πολιτικής.  Οι περιφέρειες και οι πόλεις 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων επειδή στηρίζονται στην τοπική και περιφερειακή γνώση, 
η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η κινητοποίηση των περιφερειών 
και των πόλεων κατά τον σχεδιασμό των διαφόρων πολιτικών και τη 
διαδικασία υλοποίησής τους εκ παραλλήλου με την εκάστοτε κεντρική 
κυβέρνηση έχει ζωτική σημασία. Η ΕΕ υποστήριξε την κινητοποίηση 
αυτή μέσω του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της για την περίοδο 2014-
2020, με αποτέλεσμα την προώθηση ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής 
και την υποστήριξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. με τη 
βοήθεια του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση 
- RIS3). Για την προαγωγή της περιφερειακής διαφοροποίησης και 
ιδιαιτερότητας μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, η ΕΕ προκρίνει μια 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα πολιτική. Η αυτογνωσία και η 
διαφάνεια είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία ικανοτήτων 

και τον ορθό σχεδιασμό των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Προς το σκοπό 
αυτό χρειάζονται δεδομένα, σημεία αναφοράς, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση. Η διαδικασία χάραξης των περιφερειακών και τοπικών 
πολιτικών θα πρέπει να απομακρυνθεί από τους πίνακες κατάταξης και 
να προχωρήσει προς την   ενδεδειγμένη και αναγκαία πολιτική παιδεία.

Κατά την πρώτη του συμβολή στη συζήτηση, ο κ. António Costa 
υπογράμμισε τρεις ενδιαφέρουσες πτυχές της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Πρώτον, ένα όραμα δικτύωσης: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
–ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό– συνεργάζονται για την 
επίτευξη κοινών στόχων· το όραμα αυτό απαιτείται πλέον να γίνει πράξη. 
Δεύτερον, οι στόχοι της εν λόγω στρατηγικής είναι συμπληρωματικοί 
και όχι εναλλασσόμενοι. Για να είναι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
βιώσιμη, δεν θα πρέπει η επιλογή των στόχων της να πραγματοποιείται 
κατά βούληση και η έξυπνη εξειδίκευση είναι αυτό που παρέχει στις 
πόλεις και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην 
επίτευξη των κοινών στόχων. Τρίτον, το σημαντικότερο νέο εργαλείο 
που εξασφαλίζει η πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 
είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, οι οποίες παρέχουν 
δυνατότητα ολοκλήρωσης όχι μόνο των διαφόρων ταμείων, αλλά 
και των οραμάτων και των δράσεων των διαφόρων ενδιαφερομένων 
φορέων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
όχι μόνο επειδή έχουν γνώση της εκάστοτε τοπικής πραγματικότητας, 
όχι μόνο επειδή βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, αλλά και επειδή 
αποτελούν την καλύτερη βάση για να καταστεί η στρατηγική «Ευρώπη 

“
Όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση Barca, είναι σημαντικό 
να στηριχτούμε στην τοπική 
και περιφερειακή γνώση για 
τον εντοπισμό των τιθέμενων 
προκλήσεων και την αναζήτηση 
δυνητικών λύσεων, αλλά 
και για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων λύσεων.”

Philip McCann
Πανεπιστήμιο του Groningen

“
Το όραμα της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για δικτύωση 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης μεταβάλλει 
τη φύση της ΕΕ, η οποία 
μετατρέπεται σε Ένωση όχι 
μόνο των πολιτών, όχι μόνο 
των κρατών μελών, αλλά και σε 
Ένωση ικανή να παρακινήσει 
τις εδαφικές περιοχές της σε 
συνεργασία για την επίτευξη 
κοινών στόχων.”

António Costa
Δήμαρχος της Λισαβόνας
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2020» μια στρατηγική εστιασμένη στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας. 

Ο κ. Malcolm Harbour υπενθύμισε το 
έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της οποίας προεδρεύει για την 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, 
συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Στο πλαίσιο της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», 
οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας 
αποτελούν ικανοποιητικό παράδειγμα 
ως μέσο για τη βελτιστοποίηση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Άλλοι “ελλείποντες κρίκοι” της 
ενιαίας αγοράς, των οποίων η πραγμάτωση θα συνέβαλε στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι η εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών και –τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική– η ψηφιακή 
ενιαία αγορά που εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση στην πορεία 
προς την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο κ. Marc Hendrickx υποστήριξε 
ότι, για την ευόδωση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 
διατηρήσουν τις αρμοδιότητες και 
τους πόρους τους διότι βρίσκονται 
κοντά στους πολίτες, πράγμα το οποίο 
ισχύει σε ορισμένους τομείς πολιτικής 
περισσότερο απ’ ό,τι σε κάποιους 
άλλους. Η αρχή της επικουρικότητας 
συνίσταται άλλωστε στον επακριβή 
προσδιορισμό των πεδίων στα 

οποία χρειάζεται να συμμετέχουν τα περιφερειακά κοινοβούλια. Το 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας είχε ως στόχο να διασφαλίσει την τήρηση της αρχής 
της επικουρικότητας εκ μέρους της ΕΕ και τα εθνικών κοινοβουλίων. 
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές απαιτείται να συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων μέσω συμφωνιών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν την 
υιοθέτηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ιδίως σε χώρες όπως 
το Βέλγιο, όπου οι περιφέρειες διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες. 
Παρότι τα περιφερειακά κοινοβούλια είναι σε θέση να εκτιμούν και να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών, ωστόσο η εμπειρία 
και οι αρμοδιότητές τους δεν αναγνωρίζονται δεόντως από τα εθνικά 
και τα ομοσπονδιακά κοινοβούλια, αλλά ούτε καν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που συχνά θέτει υπερβολικά σύντομες προθεσμίες για την 
πραγματοποίηση διαβούλευσης.

Η κ. Valeria Ronzitti τόνισε ότι τα μέλη του CEEP είναι είτε τοπικές 
και περιφερειακές αρχές που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες (ύδρευση, 
υγειονομική περίθαλψη κλπ.) είτε  κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες). 

Τα μέλη του CEEP τάσσονται υπέρ 
της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
τοπικών και περιφερειακών φορέων 
στην προσπάθεια επίτευξης των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Η νέα οδηγία της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις αποτελεί άριστο 
παράδειγμα του τρόπου κατά τον 
οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι εν 
λόγω στόχοι. Σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, το άρθρο 1 της 

προαναφερθείσας οδηγίας παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
απόλυτη ελευθερία να οργανώνουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως 
εκείνες κρίνουν σκόπιμο, πράγμα το οποίο βοηθά στη συνεκτίμηση των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο, αλλά οι τοπικοί φορείς δεν συμμετέχουν 
στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Τα 
μέλη του CEEP έχουν την ευθύνη να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο 
τόσο σε βασικούς τομείς πολιτικής όπως η καινοτομία –στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας– όσο και με μέλημα την 
καλύτερη και πληρέστερη χρήση κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ. 

Ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης τόνισε ότι 
ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες 
από 50.000 εταιρείες με προσωπικό 
400.000 εργαζομένους. Ο τουρισμός 
στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει 
ποσοστό σχεδόν 17% τοις εκατό 
του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί 
περίπου 750.000 άτομα. Πέρυσι, ο 
τουρισμός απέφερε στην Ελλάδα 
άμεσα έσοδα ανερχόμενα σε 12,2 
δισεκατομμύρια ευρώ και έμμεσα 

έσοδα υπολογιζόμενα σε 35 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ· άλλωστε, 
η μείωση του ΑΕΠ της χώρας μόνο κατά 3,5 %, και όχι κατά 5%, 
οφείλεται στον τουρισμό.  Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey σχετικά 
με τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, έως το 2020, ο αριθμός 
των επισκεπτών θα αυξηθεί από 18 σε 24 εκατομμύρια ετησίως και ο 
τουριστικός κλάδος εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 300.000 πρόσθετες 
θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και ο κλάδος του τουρισμού δεν συνεννοούνται 
επαρκώς μεταξύ τους για τον τρόπο υλοποίησης των μελλοντικών 
αναπτυξιακών σχεδίων. Ο τουριστικός κλάδος συγκροτείται ως επί 
το πλείστον από μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να 
διαμορφώσουν δική τους στρατηγική μάρκετινγκ: το εγχείρημα αυτό 
θα πρέπει να αναληφθεί είτε από την κεντρική διοίκηση είτε από τις 
περιφερειακές αρχές, αλλά οι κυβερνήσεις είναι γενικά απροετοίμαστες 
και τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα πιστοποίησης 
προσόντων μη εναρμονισμένα στην Ευρώπη.
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Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
Αυτή η συζήτηση υψηλού επιπέδου –η οποία πραγματοποιήθηκε 
με συντονίστρια την Ιρλανδή δημοσιογράφο κ. Karen Coleman 
και συντονιστή τον Έλληνα δημοσιογράφο κ. Ηλία Σιακαντάρη – 
επικεντρώθηκε στο μέλλον της ΕΕ σε σχέση με τρεις βασικές πτυχές: 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ και στην Ελλάδα, 
ειδικότερα· τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ ενόψει των επερχόμενων 
ευρωπαϊκών εκλογών· και τις μελλοντικές προκλήσεις που τίθενται για 
την ΕΕ.

Ο κ. Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής, καλωσόρισε τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε –η 
οποία μεταδόθηκε απευθείας από την Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση– 
έλαβαν το λόγο ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της ΕτΠ, 
ο κ. António Costa, Δήμαρχος της Λισαβόνας και μέλος της ΕτΠ, ο κ. 
Yves Leterme, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, και ο κ. 
José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος 
παρενέβη στο τρίτο σκέλος της συζήτησης. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε 
με δύο κεντρικές ομιλίες: η πρώτη εκφωνήθηκε από τον κ. Barroso και η 
δεύτερη από τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
της Ελλάδας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Στο χαιρετισμό του, ο κος Σγουρός θέλοντας να εκφράσει εκ μέρους 
όλων των Ελλήνων πολιτών τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν 
τόνισε χαρακτηριστικά «Φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο, λένε οι 
Έλληνες πολίτες στην πολιτική εξουσία. Σας μεταφέρω αυτή την 
απογοήτευση που συνοδεύεται συχνά με θυμό, οργή και πόνο». Στη 
συνέχεια επεσήμανε ότι η Ευρώπη δείχνει τον προσανατολισμό της 
προς την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση για το καλό των πολιτών της. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες 

υποβλήθηκε η Ελλάδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ανεργία 

αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο 

κος Σγουρός κατέληξε επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να 

προχωρήσει με αλληλεγγύη προκειμένου να αδράξει τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν στον ορίζοντα. . 

Το πρώτο σκέλος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην οικονομική 

και κοινωνική κατάσταση, καθώς και στα μέτρα για την αντιμετώπιση 

“
Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη αλληλεγγύης, που θα θέτει τους 
πολίτες στο επίκεντρο. Προκειμένου να προχωρήσουμε μαζί, να 
γίνουμε ισχυρότεροι, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
στο κοινό μας μέλλον.”

Ιωάννης Σγουρός
Περιφερειάρχης Αττικής
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Πεπραγμένα

της κρίσης και στην πρόοδο που σημειώθηκε για την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι συντονιστές έθεσαν ερωτήσεις σχετικά 

με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, 

σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των ανισοτήτων τόσο μεταξύ 

περιφερειών όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σχετικά με τον ρόλο 

που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις 

στη διαδικασία της οικονομικής ανάκαμψης. Στις απαντήσεις τους, οι 

συμμετέχοντες στη συζήτηση υπογράμμισαν τις άνισες επιπτώσεις της 

κρίσης, αφενός, στα διάφορα κοινωνικά στρώματα και, αφετέρου, στις 

περιφέρειες και στις πόλεις· υπάρχει, κατά συνέπεια, ανάγκη περαιτέρω 

ενίσχυσης ορισμένων πτυχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Κατά το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, οι δημοσιογράφοι έθιξαν 

τα ακόλουθα ζητήματα: τη δημοκρατική νομιμότητα της Ένωσης· τις 

εκλογές για την ανανέωση της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

και την αντίληψη της κοινής γνώμης σχετικά με τα βασικά καθήκοντα 

της ΕΕ στο μέλλον. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η συζήτηση 

επεκτάθηκε επίσης στον κίνδυνο που εγκυμονεί η λαϊκιστική ρητορική 

για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ του Προέδρου της ΕτΠ και του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις 

και προτεραιότητες της ΕΕ. Η απάντηση του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso στην ερώτηση σχετικά με την 

ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εξής: «Θέσεις 

“
Οι δημόσιες αρχές οφείλουν 
να κάνουν περισσότερα με 
λιγότερα χρήματα, πράγμα το 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με τη μεγιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας του 
δημόσιου τομέα. Οι περιφέρειες, 
οι πόλεις και οι επαρχίες 
καλούνται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο προς το σκοπό 
αυτό. Καθοριστικοί παράγοντες 
στην προκειμένη περίπτωση 
είναι οι αγορές εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, το επιχειρηματικό 
πνεύμα και τα δύο τρίτα των 
δημόσιων επενδύσεων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους.”

Yves Leterme
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ

“
Ως περιφερειακοί και τοπικοί 
ηγέτες δεν οφείλουμε μόνο 
να ασχολούμαστε με τη 
διαχείριση των πολιτικών και των 
προϋπολογισμών σε καθημερινή 
βάση, αλλά είμαστε επίσης 
εκεί για να ακούμε τους πολίτες 
να εκφράζουν τις ελπίδες, τα 
όνειρα και τους καθημερινούς 
προβληματισμούς τους. Εμείς, 
τα μέλη της Επιτροπής των 
Περιφερειών, προσπαθούμε να 
λειτουργούμε ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα με μέλημα 
την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των θεμάτων που 
ανησυχούν τους πολίτες.”

Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των 

Περιφερειών

“
Η λογική μιας ιεραρχίας όπου οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται 
κάπου εδώ ψηλά και οι πολίτες 
κάπου εκεί χαμηλά δεν αρμόζει 
στον 21ο αιώνα. Είναι γεγονός ότι 
το έργο μας επιτελείται σε δίκτυο. 
Χρειαζόμαστε την ανάληψη 
δέσμευσης εκ μέρους όλων των 
επιπέδων διακυβέρνησης και 
έτσι ακριβώς αντιλαμβάνομαι 
την αρχή της επικουρικότητας, 
όχι ως περιοριστική έννοια 
αλλά, αντίθετα, ως έννοια 
δημοκρατικής συμμετοχής.”

José Manuel Barroso
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

“
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
και φτώχειας, ιδίως μεταξύ 
των νέων, καταγράφονται 
στις πόλεις. Στην ιδιαίτερη 
πατρίδα μου, χρειάζεται να 
γίνουν πολλές προσπάθειες 
για την αποκατάσταση του 
κοινωνικού ιστού της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και της ενδυνάμωσης 
της ελκυστικότητάς της ως 
τουριστικού προορισμού. Ως εκ 
τούτου, αναζητούμε μια έξυπνη 
εξειδίκευση για την πόλη μας.”

António Costa
Δήμαρχος της Λισαβόνας και μέλος της ΕτΠ
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εργασίας, θέσεις εργασίας και πάλι θέσεις εργασίας». Επ’ αυτού, δήλωσε 
πεπεισμένος ότι η Ελλάδα οδεύει προς την επίτευξη ισχυρότερης και 
περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης. Σχετικά με την κατάσταση στην 
Ουκρανία, ο κ. Barroso εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατόρθωσαν να εγκρίνουν 
ομόφωνα μια δέσμη πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέτρων, 
μόλις πριν από δύο ημέρες.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Πρόεδρος κ. Barroso συνεχάρη την 
Επιτροπή των Περιφερειών για την τη 20ή επέτειο από την ίδρυσή της 
και την ευχαρίστησε για την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία 
που ανέπτυξε με την πάροδο των ετών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο 
κ. Barroso τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης οικείωσης του ευρωπαϊκού 
σχεδίου και των ευρωπαϊκών πολιτικών από όλα τα όργανα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Εν συνεχεία, ο κ. Barroso υπενθύμισε τις κρίσιμες στιγμές της κρίσης και 
σημείωσε ότι τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα, 
όχι μόνον όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, αλλά και ως προς 
τις αξίες της Ένωσης –όπως η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

η αλληλεγγύη, η κοινή ευημερία– που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο Πρόεδρος κ. Barroso ζήτησε μια 
λογική εκτίμηση των δυσκολιών που ανέκυψαν και που υφίστανται 
ακόμη, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι η κρίση προκλήθηκε λόγω 
συσσωρευμένων ανισορροπιών, υπερβολικού δημόσιου χρέους και 
ανεύθυνης συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών αγορών και δεν 
οφείλεται στο ίδιο το ευρώ.  

Η προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και η εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την επίτευξη 
βιώσιμης και υγιούς ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη του Προέδρου κ. 
Barroso, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος διαθέτει 
«δύναμη πυρός» 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει τη 
μεγαλύτερη προσπάθεια αλληλεγγύης που έχει ποτέ καταβληθεί 
μεταξύ χωρών για την προώθηση της σταθεροποίησης. Ο κ. Barroso 
πρόσθεσε ότι, σε συνδυασμό με έναν υγιέστερο και περισσότερο 
υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό τομέα και με ένα ενισχυμένο πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης, το εγχείρημα αυτό θα ήταν αδιανόητο 
πριν από πέντε χρόνια. Χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην 
Ελλάδα, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, 
καταδεικνύοντας ότι είναι πράγματι δυνατό να εξέλθει κανείς 
ισχυρότερος από μια βαθιά κρίση με την επίδειξη πολιτικής βούλησης 
σε συνδυασμό με μια κοινή αίσθηση αλληλεγγύης. 

Ο Πρόεδρος κ. Barroso έκλεισε την ομιλία του εκφράζοντας την 
πεποίθησή του ότι η έμπρακτη εμπειρία των περιφερειών και των 

πόλεων είναι ζωτικής σημασίας και ότι η εκ μέρους τους ανάληψη 
πλήρους δέσμευσης καθίσταται πλέον ακόμη πιο αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Στην καταληκτήρια κεντρική ομιλία του, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος 
χαιρέτισε τη «Δήλωση της Αθήνας», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
των Περιφερειών την προηγουμένη ημέρα, ως έγγραφο το οποίο 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των πολιτών κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Οι Δήμαρχοι και οι περιφερειακές αρχές κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ενδυνάμωση της οικονομικής σταθερότητας και 
της εμπιστοσύνης κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες· συγχρόνως, 
επωμίζονται έναν ξεχωριστό ρόλο για να φέρουν την Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Έλληνας 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η οικονομία 
και οι δημόσιες αρχές –συμπεριλαμβανομένου του τοπικού και 
περιφερειακού επιπέδου διακυβέρνησης– ακολουθούν σωστή πορεία 
τόσο προς τη σταθεροποίηση της ευημερίας και ευεξίας των πολιτών 
όσο και προς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου.

“
Χαιρετίζω με θέρμη την ενδιάμεση αναθεώρηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην οποία προέβη η Επιτροπή 
των Περιφερειών. Επιπλέον, βασίζομαι στην ενεργό συμμετοχή 
σας στη δημόσια διαβούλευση που θα δρομολογήσει η 
Επιτροπή με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εν λόγω στρατηγικής με ορίζοντα το 2015 και το 2020. 
Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι απαιτείται, μια ισχυρότερη 
εδαφική διάσταση.”

José Manuel Barroso
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

“
Η οικονομική κρίση δοκιμάζει 
χώρες, περιφέρειες και 
θεσμούς. Όσον αφορά την 
Ελλάδα, οι προκλήσεις που 
τίθενται ενώπιόν μας είναι η 
επίτευξη ανταγωνιστικότητας 
και αντιμετώπιση της 
αβεβαιότητας.”

Δημήτρης Αβραμόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας
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Πεπραγμένα

Η Δήλωση της Αθήνας της Επιτροπής των 
Περιφερειών
Μια εδαφική προοπτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε τη Δήλωση της Αθήνας κατά την 
6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων. Στη Δήλωση 
της Αθήνας, η οποία αποτελείται από επτά βασικά σημεία, ζητείται η 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως βασική λύση για την υπερνίκηση 
των υφιστάμενων αδυναμιών που παρακωλύουν την πρόοδο της 
εν λόγω στρατηγικής και τη γεφύρωση του αυξανόμενου χάσματος 
μεταξύ τόσο των κρατών μελών όσο και των περιφερειών της ΕΕ.

Κατά την άποψη της ΕτΠ, η στροφή του ενδιαφέροντος προς την 
τοπική διάσταση, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
κρίνεται σκόπιμο να επιτευχθεί με τον καθορισμό περιφερειακών 
δεικτών και στόχων. Επιπλέον, τα υφιστάμενα μέσα συντονισμού των 
μακροοικονομικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο 
στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
συνδυάζονται με ετήσια αξιολόγηση τόσο των προτεινόμενων μέτρων 
όσο και του μοντέλου διακυβέρνησης που υιοθετείται από κάθε κράτος 
μέλος για την υλοποίησή τους. Εν προκειμένω, κρίνεται επίσης αναγκαίο 
να αποσαφηνιστεί και να βελτιωθεί η αξιολόγηση της συνεισφοράς των 
περιφερειών και των πόλεων στην επίτευξη των στόχων των κρατών 
μελών.

Το σχέδιο επτά σημείων της Επιτροπής των Περιφερειών για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»

1. Προσθήκη εδαφικής διάστασης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»: 
Παρότι η στρατηγική παρέχει ένα πλαίσιο δράσης, ωστόσο, 
παραβλέπει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών. Απαιτείται να τεθούν 
στόχοι διαφοροποιούμενοι σε συνάρτηση με την εκάστοτε 
εδαφική περιοχή και βασισμένοι σε επικαιροποιημένα και 
εκτενέστερα περιφερειακά στοιχεία από ολόκληρη την επικράτεια 
της ΕΕ για τη μέτρηση της προόδου σε τοπικό επίπεδο. 

2. Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων βάσει εταιρικής σχέσης: 
Η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 
προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
είναι περιορισμένη: ζητείται μεν η γνώμη τους, αλλά δεν 
αντιμετωπίζονται ως εταίροι κατά τον καθορισμό στόχων και 
επιδιώξεων.

3. Καθιέρωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ως πάγιας 
προσέγγισης: Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση καθιστά δυνατό τον 
συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και 
αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπορέσει η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο πεδίο της ανάπτυξης, 
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της απασχόλησης και της συνοχής. Τα εδαφικά σύμφωνα και οι 
πολυεπίπεδες συμφωνίες, με τη συμμετοχή των δημοσίων αρχών 
σε όλα τα επίπεδα, μπορούν να συμβάλουν στην ανανέωση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

4. Συνδυασμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με πραγματικά 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις: Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο –η ετήσια 
διαδικασία συντονισμού των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών 
πολιτικών από τα κράτη μέλη της ΕΕ– απαιτείται να ευθυγραμμιστεί 
ακόμη περισσότερο με τους μακροπρόθεσμους στόχους που 
τίθενται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς και με τη συνακόλουθη ανάγκη 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων. 

5. Χρήση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για τη βελτίωση του συντονισμού των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών: Οι επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες 
θα πρέπει να αποτελέσουν μοχλό για τη βελτίωση του συντονισμού 
των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

6. Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και εξασφάλιση ποιοτικότερων δαπανών: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά 
με τις δημοσιονομικές συνέργειες μεταξύ όλων των επιπέδων 

διακυβέρνησης, πράγμα το οποίο θα τους επέτρεπε να «επιτύχουν 
περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξή 
της προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Κρίνεται επίσης 
σκόπιμη η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας 
των δημοσίων δαπανών προκειμένου να καταστούν οι δημόσιες 
επενδύσεις περισσότερο αποτελεσματικές. 

7. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Υποστήριξη, εκ μέρους 
της ΕΕ και των κρατών μελών, της συγκριτικής αξιολόγησης, της 
ανταλλαγής εμπειριών και της αμοιβαίας μάθησης από ομοτίμους 
μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων, κάνοντας επίσης χρήση 
διαφόρων μέσων της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Εδαφικής Συνεργασίας. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 
μιας Πλατφόρμας Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα, με στόχο 
την υποστήριξη και τον συντονισμό της καινοτομίας στον δημόσιο 
τομέα.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης της Αθήνας είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Διάσκεψης www.cor.europa.eu/athens2014. Στην 
ίδια ιστοσελίδα περιέχονται επίσης σύνδεσμοι προς την Πλατφόρμα 
Παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕτΠ, προς το 
εγχειρίδιό της, καθώς και προς την Έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης.
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Η Διάσκεψη σε 
αριθμητικά στοιχεία
Στη Διάσκεψη παρέστησαν περισσότεροι από 1.400 συμμετέχοντες, 
μεταξύ των οποίων μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, πάνω από 
450 εκπρόσωποι του πολιτικού βίου και της κοινωνίας των πολιτών 
της Ελλάδας, καθώς και 300 ομόλογοι φορείς προερχόμενοι από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ, και 170 δημοσιογράφοι.

Η Διάσκεψη και τα μέσα 
ενημέρωσης
Πέραν του εξειδικευμένου Τύπου της ΕΕ, η Διάσκεψη τύπου προσήλκυσε 
επίσης περίπου 90 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης από 17 χώρες. Μέχρι 
στιγμής έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί 344 εκθέσεις σχετικά με τη 
Διάσκεψη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 111 άρθρα στον έντυπο 
Τύπο, 181 επιγραμμικές (online) εκθέσεις, 15 τηλεοπτικές μεταδόσεις, 23 
ραδιοφωνικές εκπομπές και 14 άρθρα ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Η Διάσκεψη στο 
Διαδίκτυο
Η ιστοσελίδα της Διάσκεψης περιλαμβάνει εκτενές απάνθισμα ομιλιών, 
παρουσιάσεων και εγγράφων τεκμηρίωσης.  Επίσης, οι κυριότερες 
ομιλίες και συζητήσεις έχουν βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμες στο 
Διαδίκτυο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cor.europa.
eu/athens2014
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Πεπραγμένα της 6ης 

Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 

Περιφερειών και των Πόλεων 

που διοργανώθηκε από την 

Επιτροπή των Περιφερειών και 

την Περιφέρεια Αττικής στην 

Αθήνα στις 7 και 8 Μαρτίου 

2014, με την υποστήριξη 

της Ελληνικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ.

Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 

Σ Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α :

w w w.cor.europa.eu/athens2014

Απρίλιος 2014

Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τύπου και Εκδηλώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών

Rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22822211, Fax +32 22822325

www.cor.europa.eu/athens2014

Ακολουθήστε μας           @EU_CoR

         facebook.com/committee.of.the.regions


