Πολιτική
συνοχής της ΕΕ
2014 – 2020
Προτάσεις
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Πολιτική
Συνοχής

Διάρθρωση της παρουσίασης

1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ;
2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές για την περίοδο 2014-2020;

3. Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές;
4. Πώς θα κατανεμηθεί η χρηματοδότηση;
5. Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές;

6. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
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1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ;

Πολιτική
Συνοχής

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει σε…
Εκπαίδευση

Υποστήριξη
ΜΜΕ

Ενεργειακή
απόδοση

Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
Μεταφορές
Έρευνα
και καινοτομία
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Συνεργασία
μεταξύ περιφερειών

Αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
(στοιχεία από την περίοδο 2000-2006)

Κατασκευή ή βελτίωση 8.400 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών
Κατασκευή ή βελτίωση 5.100 χλμ δρόμων
Πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό για επιπλέον 20
εκατομμύρια άτομα
Εκπαίδευση για 10 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο
Δημιουργία περισσότερων από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας
Αύξηση 5 % του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στα νεώτερα Κράτη
Μέλη
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Όμως, οι διαφορές μεταξύ
περιφερειών παραμένουν
Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ*
*δείκτης ΕΕ27=100

< 50

50-75

75-90

90-100

Μέσος όρος
2006 - 2007 - 2008
► Η εξάλειψη αυτών των
διαφορών παραμένει
πρωταρχικός στόχος

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά σύνορα
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100-125

< 125






Κανάρια





Μαδέιρα

Γουϊάνα
Ρεϋνιόν
Γουαδελούπη/
Μαρτινίκα

Αζόρες
Μάλτα

2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει
αλλαγές για την περίοδο 2014-2020;

Πολιτική
Συνοχής

Στόχοι
Να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη
Να δοθεί βαρύτητα στα αποτελέσματα
Να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της
χρηματοδότησης της ΕΕ
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Προτεινόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ για την
περίοδο 2014-2020
Η Επιτροπή υιοθέτησε φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές προτάσεις τον Ιούνιο του
2011 για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020

Πολιτική συνοχής
Άλλες πολιτικές

33 % (336 δισεκατομμύρια ευρώ)

(γεωργία, έρευνα, εξωτερικές
δράσεις κλπ)
63 % (649 δισεκατομμύρια ευρώ)
Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»
4 % (40 δισεκατομμύρια ευρώ)
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3. Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές;

Πολιτική
Συνοχής

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
απόδοσης
Βαρύτητα στα αποτελέσματα
• Κοινοί δείκτες και δείκτες για τα επιμέρους προγράμματα, υποβολή
εκθέσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση
Πλαίσιο απόδοσης για όλα τα προγράμματα
• Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι και ορόσημα
Αποθεματικό επίδοσης
• 5 % εθνικών κατανομών (ανά κράτος μέλος, ταμείο και κατηγορία
περιφέρειας)
Εκ των προτέρων όροι
• Διασφάλιση ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όροι αποτελεσματικών
επενδύσεων
Μακροοικονομικοί όροι
• Ευθυγράμμιση με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση
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Πιο συνεκτική χρήση των χρηματοδοτήσεων
της ΕΕ
Κοινό Στρατηγικό
Πλαίσιο

Σύμβαση εταιρικής
σχέσης

Επιχειρησιακά
Προγράμματα

• Περιεκτική επενδυτική στρατηγική, ευθυγραμμισμένη με τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
• Συνέπεια με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων
• Συντονισμός ταμείων πολιτικής συνοχής, αγροτικής ανάπτυξης,
θάλασσας και αλιείας
• Στόχοι και δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
• Αποτελεσματικότητα μέσω ενός πλαισίου απόδοσης
• Αποδοτικότητα μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και
του περιορισμού της γραφειοκρατίας
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Κατάλογος θεματικών στόχων
•
•
•
•
•

Έρευνα & καινοτομία
Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Μετάβαση προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς επίσης πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων
Προστασία του περιβάλλοντος & αποτελεσματική διαχείριση πόρων
Βιώσιμες μεταφορές & άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων
Απασχόληση & υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού
Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώχειας
Εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων & δια βίου μάθηση
Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας & αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

•
•

•
•
•
•
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Συγκέντρωση πόρων για μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου
Συγκέντρωση επενδύσεων του ΕΤΠΑ
Ενεργειακή απόδοση &
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έρευνα & καινοτομία
- Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

6%

60%

20%

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες &
περιφέρειες μετάβασης

44%

Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

Ευελιξία – οι διαφορετικές περιφέρειες έχουν διαφορετικές ανάγκες
Ειδικές ρυθμίσεις για «πρώην περιφέρειες σύγκλισης»
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
2007-2013

2014-2020

Μερίδιο ΕΚΤ στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής

25%
22%

Στο σύνολο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ),
το ΕΚΤ θα εκπροσωπεί:
• 25 % σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
• 40 % σε περιφέρειες μετάβασης
• 52 % σε περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
• Προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
• Επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες & στη δια βίου μάθηση
• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας
• Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας & της αποτελεσματικής δημόσιας
διοίκησης

Ενισχυμένη κοινωνική διάσταση
• 20 % των πόρων του ΕΚΤ για την κοινωνική ένταξη
• Μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
• Ενσωμάτωση της διάστασης & ειδική στήριξη για την ισότητα των
φύλων & την καταπολέμηση των διακρίσεων
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Ταμείο Συνοχής
Στηρίζει τα κράτη μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΕ < 90 % του μέσου όρου
της ΕΕ27
Επενδύσεις στο περιβάλλον
• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη κινδύνων
• Τομείς υδάτων και αποβλήτων
• Βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων πράσινων υποδομών
• Αστικό περιβάλλον
• Οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
Επενδύσεις στις μεταφορές
• Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
• Συστήματα μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αστικές
μεταφορές
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Απλούστευση
Κοινοί κανόνες - ταμεία που καλύπτονται από το Κοινό
Στρατηγικό Πλαίσιο
• Πολιτική συνοχής, αγροτική ανάπτυξη και πολιτική για τη θάλασσα
& την αλιεία
Δυνατότητα πολυταμειακών προγραμμάτων
• ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής
Εκσυγχρονισμένο σύστημα υλοποίησης
• Εναρμονισμένοι κανόνες για την επιλεξιμότητα και τη βιωσιμότητα
των πράξεων
• Μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων δαπανών
• Σύνδεση πληρωμών με αποτελέσματα
• e-Cohesion: «υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης» για τους
δικαιούχους
• Αναλογικοί έλεγχοι
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Ενίσχυση εδαφικής συνοχής
Βαρύτητα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
• Τουλάχιστον 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ
Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης
• Δικτύωση μεταξύ πόλεων και ανταλλαγές για θέματα αστικής πολιτικής
Καινοτόμες δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
• Με ανώτατο όριο 0,2 % της ετήσιας χρηματοδότησης

Περιοχές με συγκεκριμένα φυσικά ή δημογραφικά χαρακτηριστικά
• Πρόσθετη χρηματοδότηση για απομακρυσμένες & αραιοκατοικημένες
περιφέρειες
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Πολιτική προσανατολισμένη στις επενδύσεις
Προώθηση της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων
• Διεύρυνση σε όλους τους τομείς επενδύσεων
• Σαφέστερο κανονιστικό πλαίσιο
• 10 % προσαύξηση για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα & ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
• Σειρά επιλογών που προσφέρουν ευελιξία σε διαχειριστές
προγραμμάτων
Μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης
• 75-85 % σε λιγότερο αναπτυγμένες και απομακρυσμένες περιφέρειες
• 60 % σε περιφέρειες μετάβασης
• 50 % σε περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
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Διαχείριση και έλεγχος
Δημοσιονομική διαχείριση
• Νέο σύστημα ετήσιων λογαριασμών
• Ετήσια δήλωση διαχείρισης
• Ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών από την Επιτροπή
Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου
• Εθνική διαπίστευση (μεγαλύτερη ευθύνη για τα κράτη μέλη)
• Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να ενεργούν ως αρχές πιστοποίησης
• Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει τη διαπίστευση
(λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και το ιστορικό επιδόσεων)
Μεγαλύτερη αναλογικότητα
• Εξαιρέσεις για μικρά προγράμματα
• Εξαιρέσεις για συστήματα που έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα με συνέπεια
• Περιορισμοί στη συχνότητα ελέγχων της Επιτροπής για μεμονωμένες ενέργειες
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4. Πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι;

Πολιτική
Συνοχής

Ένα δίκαιο σύστημα για όλες τις
περιφέρειες της ΕΕ
(προσομοίωση επιλεξιμότητας)
Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ*

< 75 % του

μέσου όρου της ΕΕ

75-90 %
> 90 %

*δείκτης ΕΕ27=100

3κατηγορίες
περιφερειών
Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες
Περιφέρειες μετάβασης
Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά σύνορα
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Κανάρια





Μαδέιρα

Γουϊάνα
Ρεϋνιόν
Γουαδελούπη/
Μαρτινίκα

Αζόρες
Μάλτα

Πώς θα κατανεμηθεί η χρηματοδότηση;
Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες/ΚΜ

Ταμείο Συνοχής¹
Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

Περιφέρειες σε μεταβατικό
στάδιο

68.7

80
38.9

Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

53.1

Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία

11.7

Απομακρυσμένες
περιφέρειες και
αραιοκατοικημένες περιοχές

Σύνολο

500

100

162.6 90

Περιφέρειες μετάβασης

Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

15,8
%
11,6
%
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Κατανομή προϋπολογισμού
¹ 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο
(σε %)
Συνοχής θα κατανεμηθούν στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας
την Ευρώπη»

450

72,4

119,2

Καλυπτόμενος πληθυσμός
(σε εκατομμύρια)

5. Πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές
οι αλλαγές;

Πολιτική
Συνοχής

Χρονοδιάγραμμα

5η Έκθεση
για την Οικονομική,
Κοινωνική και
Εδαφική
Συνοχή και
δημόσια
διαβούλευση

Μάρτιος
2010

Υιοθέτηση της
Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»
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Νοέμ.
2010

Συμφωνία
για ΠΔΠ και
έγκριση
νέου νομοθετικού
πακέτου

Προτάσεις για
τη Πολιτική
Συνοχής
2014-2020

Ιούνιος
2011

Πρόταση της
Επιτροπής για
ένα Πολυετές
Δημοσιονομικό
Πλαίσιο
(ΠΔΠ)

Οκτ.
2011

Μάρτιος
2012

Κοινό
Στρατηγικό
Πλαίσιο

2012 – 2013

2014

Έναρξη
ισχύος και
υιοθέτηση
προγραμμάτων

Πού μπορώ να βρω περισσότερες
πληροφορίες;

http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_el.cfm
Ελάτε στο @EU_Regional στο Twitter
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