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Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο

(Multi-annual Financial 
Framework) 2014 -2020

Η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της 29/6/2011. 

Προηγήθηκαν μελέτες, διαβούλευση. Συζητάνε οι

Επιτροπές ΕΚ, συνεχίζετε η διαβούλευση σε πολλά

επίπεδα, κατατίθενται τροπολογίες, ψηφοφορίες στις

Επιτροπές. Το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια μέχρι

τέλος 2012. Συναπόφαση-αναγκαία η συμφωνία

μεταξύ Συμβουλίου. Κομισιόν κα Ευρωκοινοβουλίου
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Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το “πολυετές
οικονοµικό πλαίσιο”: 376 δισεκατοµµυρίων ευρώ για

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για την περίοδο

2014-2020 καθώς και ελάχιστο ποσό που θα κατανεµηθεί σε
κάθε κατηγορία περιφερειών (αναπτυγµένες, µετάβαση, 
λιγότερο αναπτυγµένες).
Προτείνεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο να διαθέσει 84 
δισεκατοµµύρια ευρώ - περίπου στο 25% του συνολικού

προϋπολογισµού για τις πολιτικές συνοχής. Στο ποσό αυτό
και περιλαµβάνεται και αυτό που αντιστοιχεί σε κάθε

περιφέρεια και αυτό που προτείνει η Κοµισιόν για υποστήριξη

µε τρόφιµα των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και

προσώπων (µια πρόταση που θα µπορούσε να βοηθήσει

δοµές αλληλεγγύης όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία)
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Ευρώπη 2020

Η Στρατηγική “Ευρώπη 2020” προσφέρει το

πλαίσιο των στόχων της Ευρώπης µέχρι το

2020, θέτει θεµατικές κατευθύνσεις και

κατευθυντήριες πρωτοβουλίες, που

διαµορφώνουν το πλαίσιο προτεραιοτήτων

χρηµατοδότησης. Οι στόχοι των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων συνδέονται πολύ στενά µε τους

στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και
µόνο για τα νέα κράτη- µέλη υπάρχει

µεγαλύτερη ευελιξία, κυρίως ως προς τους

στόχους του Ταµείου Συνοχής.
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∆ιαρθρωτικά Ταµεία 2014-2020

Structural Funds

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ (CSF-
Community Structural Fund) για την

επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-
2020 είναι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
για την εφαρµογή της Στρατηγικής

“Ευρώπη 2020” για έξυπνη, βιώσιµη
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και

είναι 5
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Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020

Structural Funds

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), 
για να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των περιφερειών της

Ευρώπης.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ESF), για την µείωση του
κοινωνικού αποκλεισµού, της ανεργίας και της φτώχειας
Ταµείο Συνοχής, για να υπάρξει συνοχή µεταξύ των

κρατών-µελών
Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ταµείο για Ανάπτυξη Υπαίθρου

(EAFRD)
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕMFF), 
συνδυάζει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π) και τη
Θαλάσσια Στρατηγική (νέο).
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Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο

(Common Strategic Framework) για τα 5 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία

Τα 4 από αυτά είναι παλιά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας

κι Αλιείας είναι νέο. Δεν υπήρχε κοινό πλαίσιο και οι

Κανονισμοί διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Τώρα

συζητιόνται στις Επιτροπές, με βάση την πρόταση της

Κομισιόν, ο κοινός Γενικός Κανονισμός καθώς και οι Ειδικοί

Κανονισμοί για καθένα. Μέχρι τέλος 2012 θα ψηφιστούν

από την ολομέλεια οι προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. 

Συναπόφαση με Συμβούλιο
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Νοµοθεσία για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία

- Ένας Γενικός Κανονισµό που καθορίζει κοινούς κανόνες για

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
- Γενικοί Κανόνες για τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο Συνοχής.
- 3 ειδικοί Κανονισµοί για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο Συνοχής

- ∆ύο Κανονισµοί για το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Συνεργασίας και τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής

Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).
- Οι Κανόνες των Ταµείων τίθενται µέσα κυρίως από τον

Γενικό Κανονισµό αλλά και από τους Κανονισµούς κάθε

Ταµείου. 
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Νίκος Χρυσόγελος

Προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 Ευρώ δισεκ

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες
Περιφέρειες υπό µετάβαση
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες

162,6
38,9
53,1

Εδαφική συνεργασία 11,7

Ταµείο Συνοχής 68,7

Επιπλέον πόροι για εξόχως απόµακρες κι αραιοκατοικηµένες0,926

Εργαλείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” για µεταφορές, περιβάλλον40
10
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- Οι προτάσεις της Κοµισιόν συζητιόνται στις
Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  -
Έχουν υποβληθεί εκθέσεις εισηγητών. 
∆ιάλογος. Ψηφοφορίες στις Επιτροπές.
- Μέχρι τέλος του 2012 αναµένεται να έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η

συναπόφαση µεταξύ Επιτροπής, 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου

- Αναµένεται το 2013 να έχουν ολοκληρωθεί
και να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισµοί

Χρονοδιαγράµµατα



Προετοιµασία κρατών µελών και

περιφερειών 2014-2020
Ορισμένα κράτη έχουν διαμορφώσει την στρατηγική

τους, αλλά σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη και οι

περιφέρειες πρέπει να έχουν διαμορφώσει μέσα από

διάλογο τα στρατηγικά σχέδια περιφερειακής

ανάπτυξης μέσα στο 2013 ώστε να είναι σε θέση να

υπογράψουν τα Συμβόλαια (Σύμβασης) Εταιρικής

Σχέσης. 
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Θεµατικές προτεραιότητες Γενικού

Κανονισµού για ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε

συµµόρφωση µε Στρατηγική “Ευρώπη 2020”

(1)  Ενδυνάµωση της έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτοµίας

(2) Ενδυνάµωση πρόσβασης στην χρήση και την
ποιότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης κι

επικοινωνίας

(3) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού τοµέα
(για το ΕAFRD) και του τοµέας αλιείας και
υδατοκαλλιεργειών (EMFF)  
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Θεµατικές προτεραιότητες Γενικού

Κανονισµού για ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε

συµµόρφωση µε Στρατηγική “Ευρώπη 2020”

(4)Υποστήριξη της στροφής προς µια οικονοµία

χαµηλού άνθρακα σε όλους τους τοµείς

(5) Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική

αλλαγή, αποτροπή κινδύνου, διαχείριση κινδύνου

(6) Προώθηση της περιβαλλοντικής

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικής χρήσης των

φυσικών πόρων

(7) Προώθηση βιώσιµων µεταφορών και

αντιµετώπιση των προβληµάτων σε υποδοµές κλειδί

για τις µεταφορές
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Θεµατικές προτεραιότητες Γενικού

Κανονισµού για ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε

συµµόρφωση µε Στρατηγική “Ευρώπη 2020”

(8) Προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της

κινητικότητας εργαζοµένων

(9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης κι

αντιµετώπιση της φτώχειας

(10) Επένδυση στην εκπαίδευση, την ενίσχυση

δεξιοτήτων και την δια βίου µάθησης

(11) Ενίσχυση της ικανότητας των θεσµικών

φορέων και µια αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση
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Θεµατικές προτεραιότητες Γενικού

Κανονισµού για ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε

συµµόρφωση µε Στρατηγική “Ευρώπη 2020”

(8) Προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της

κινητικότητας εργαζοµένων

(9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης κι

αντιµετώπιση της φτώχειας

(10) Επένδυση στην εκπαίδευση, την ενίσχυση

δεξιοτήτων και την δια βίου µάθησης

(11) Ενίσχυση της ικανότητας των θεσµικών

φορέων και µια αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση
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Ταµείο Συνοχής

Το πεδίο δράσης του Ταµείου Συνοχής θα παραµείνει σε

µεγάλο βαθµό το ίδιο µε αυτό που ίσχυσε για την

προγραµµατική περίοδο 2006-2013, προβλέποντας
χρηµατοδότηση για επενδύσεις που αφορούν σε: 
- Περιβάλλον
- Ενεργειακά, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν
σαφές όφελος για το περιβάλλον, προάγοντας για
παράδειγµα την εξοικονόµηση ενέργειας, την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας.  
- Υποδοµές µεταφορών (διευρωπαϊκά δίκτυα
µεταφορών, καθώς και σε αστικά δίκτυα µεταφορών
χαµηλών εκποµπών άνθρακα). 
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

Πρόταση Κοµισιόν: να διοχετευτούν πόροι για
την προστασία περιβάλλοντος, την ενεργειακή
απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
την καινοτοµία και τη στήριξη των µικροµεσαίων

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – το 80% τουλάχιστον της
στήριξης για τις πιο ανεπτυγµένες περιφέρειες

και το 50% τουλάχιστον για λιγότερο
ανεπτυγµένες.  Ένα ελάχιστο ποσό θα
δεσµεύεται για επενδύσεις στην ενεργειακή

απόδοση και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες.
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

Το ΕΤΠΑ θα παρέχει ειδική στήριξη για τις πόλεις και

την αστική ανάπτυξη. Με βάση την πρόταση, ένα
ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη

ολοκληρωµένων µέτρων βιώσιµης αστικής

ανάπτυξης και για τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας

αστικής ανάπτυξης µε σκοπό την προώθηση

ανταλλαγών µεταξύ των πόλεων. 

Οι Πράσινοι έχουµε προτείνει να θεωρηθεί και ο

πολιτισµός (όχι απλώς τα πολιτιστικά κτίρια) 
εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας κι Αλιείας

Συνολικό ποσό: 6,567 δισεκατοµµύρια Ευρώ

∆εν έχει αποφασιστεί οριστικά από την Κοµισιόν και το

ΕΚ η κατανοµή στα κράτη -µέλη. Η τάση είναι να

κατανεµηθούν ανάλογα µε την σηµασία του αλιευτικού

κλάδου τους και κυρίως των παράκτιων και µικρών

αλιέων. 

Είµαι εισηγητής της έκφρασης έκθεσης γνώµης της ENVI 

του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά µε το ταµείο αυτό. Η

έκθεση µου παρουσιάσθηκε 21/6. Έχουν κατατεθεί από

εµένα κι άλλους εισηγητές οι τροπολογίες. Ψηφοφορία

επόµενους µήνες, φθινόπωρο στον ολοµέλεια
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Συµβόλαιο ή Σύµβαση Εταιρικής Σχέσης

Η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις δεσµεύσεις που

έχει αναλάβει κάθε χώρα µε σκοπό την επίτευξη των

ευρωπαϊκών στόχων. Πράσινη πρόταση:
∆εσµευτικό Συµβόλαιο Εταιρικής Σχέσης µεταξύ

Κοµισιόν και Κ– Μ στο οποίο θα συµµετάσχουν και

οι Περιφέρειες. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί

διαβούλευση µε τους φορείς σε περιφερειακό

επίπεδο ώστε να έχει συµφωνηθεί το σχέδιο

περιφερειακής ανάπτυξης που θα χρηµατοδοτηθεί

από τα διαφορετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία της ΕΕ. 
Οι όροι στον Γενικό κανονισµό για τα 5 
χρηµατοδοτικά εργαλεία ή όροι επιλεξιµότητας του

σχεδίου
Νίκος Χρυσόγελος



Θέµατα που συζητιούνται στο

Ευρωκοινοβούλιο

- Μετακίνηση από την απορροφητικότητα στην

επίδοση και στα αποτελεσµατικότητα. ∆είκτες. 
- Θα ληφθούν µέτρα για να διασφαλιστεί ότι η

αποτελεσµατικότητα των πόρων δεν θα υπονοµεύεται

από ακατάλληλες µακρο-δηµοσιονοµικές πολιτικές αλλά
θα τιµωρούνται µε διακοπή χρηµατοδότησης όσες

χώρες δεν προχωρούν σε δηµοσιονοµική εξυγίανση; 
-

Νίκος Χρυσόγελος



Θέµατα που συζητιούνται στο

Ευρωκοινοβούλιο

- Πριν από καταβολή των προβλεπόµενων

κονδυλίων, οι αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να

µπορούν να αποδείξουν ότι έχει θεσπιστεί το

κατάλληλο στρατηγικό, κανονιστικό και θεσµικό

πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική

χρήση των πόρων.
- Οι διαδικασίες θα απλουστευθούν και θα

µηχανογραφηθούν όπου αυτό είναι δυνατόν.
- Θα εναρµονιστούν οι κανόνες επιλεξιµότητας για

όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ, συµβάλλοντας
µε αυτόν τον τρόπο στη µείωση του κόστους.
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Θέµατα που συζητιούνται στο

Ευρωκοινοβούλιο

- Οι υποδοµές που προωθούνται µε ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση πρέπει να συνάδουν µε τη βιωσιµότητα

και την προστασία του περιβάλλοντος και να

συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Να µην
χρηµατοδοτείται η προώθηση εκείνων των υποδοµών

που σπαταλούν ή βλάπτουν τους φυσικούς πόρους και

το περιβάλλον. Οι υποδοµές που ενισχύονται πρέπει να
είναι έξυπνες, πράσινες και να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες κάθε

περιοχής αλλά και να σέβονται το περιβάλλον.  
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Πράσινες προτάσεις για Ταµείο Συνοχής

- Ενίσχυση µορφών βιώσιµης κινητικότητας, 
αντί για µονοµερή προσανατολισµό σε

αυτοκινητοδρόµους. 
- Ενίσχυση σχηµάτων τοπικής βιώσιµης

διαχείρισης των απορριµµάτων και αποβλήτων

µε κατάλληλης κλίµακας τεχνολογίες µε στόχο

ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και

επεξεργασία των οργανικών απορριµµάτων, µε
διαλογή στην πηγή, µε στόχο µηδενικά

απόβλητα, αντί για βαριές υποδοµές

επεξεργασίας σύµµικτων απορριµµάτων.  
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Πράσινες προτάσεις για Ταµείο Συνοχής

- Ενισχύση δράσεων που προωθούν την

εξοικονόµηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιµων

πηγών και στην κοινωνική και στις ιδιωτικές κατοικίες

µε στόχο την αντιµετώπιση ενεργειακής φτώχειας και

δηµιουργία θέσεων εργασίας.  (Το ΕΤΠΑ χρηµατοδοτεί
δράσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και ΑΠΕ σε

κτίρια)
- Ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης βιοποικιλότητας
και των περιοχών NATURA 2000.
- Ενίσχυση δράσεων για µείωση διαρροών νερού στα
δίκτυα διανοµής, επαναχρησιµοποίηση –
ανακύκλωση νερού, συλλογή βρόχινου νερού
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