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Πολιτικές προτεραιότητες της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (EA) για την περίοδο 2015-

2020 

Συστάσεις για τη νέα θητεία  

 

 

Η ΕΕ με τα 28 κράτη μέλη της καλύπτει μια τεράστια έκταση, σε μήκος και σε πλάτος, φυσικής 

γεωγραφίας αλλά και πολιτισμικής πολυμορφίας. Εντός των χωρών, των περιφερειών και των 

κοινοτήτων της δημιουργούνται ιδέες και δυνατότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μελλοντική 

ανάπτυξη άλλων κρατών μελών καθώς και του ευρύτερου συνόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η 

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (EA) διαθέτει μια κοινή πλατφόρμα σε βασικούς τομείς, με 

παράλληλο σεβασμό της ταυτότητας κάθε έθνους ή περιφέρειας. Πιστεύουμε σε συναινετικές 

πολιτικές όπου μπορούν να γίνονται σεβαστές οι απόψεις των μεμονωμένων μελών. Η Ομάδα EA 

δεσμεύεται να προωθήσει την πλήρη συμμετοχή των μελών της σε όλες τις εργασίες της ΕτΠ, προς 

όφελος των εθνών, των περιφερειών, των τοπικών αρχών, καθώς και όλων των μελών που μας 

εκπροσωπούν. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο δημοκρατική, να προσεγγίσει 

περισσότερο τους πολίτες της και να ενισχύσει τη διαφάνειά της. Σαφήνεια, προσβασιμότητα και 

αποτελεσματικότητα είναι αυτά που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφήνεια σημαίνει να 

επιτρέψουμε στους πολίτες μας να κατανοήσουν τις μεθόδους εργασίας μας και τους στόχους που 

επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Προσβασιμότητα σημαίνει να ανοίξουμε τις πόρτες μας στους λαούς μας, 

ενώ η αποτελεσματικότητα συνεπάγεται την ύπαρξη μιας θεσμικής δομής, η οποία θα είναι 

δημοκρατική, αλλά, συγχρόνως, και αποτελεσματική.  

 

Η Ομάδα EA θα συνεχίσει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις σημερινές μεταβαλλόμενες πολιτικές και 

τις οικονομικές τάσεις και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη αντίστοιχων συνεκτικών στρατηγικών. 

Πιστεύουμε ότι μια βασική παράμετρος της συνεκτίμησης αυτών των τάσεων συνίσταται στο να 

εξασφαλιστεί στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές η δυνατότητα να εισακουστεί η φωνή τους 

στην καρδιά της Ευρώπης, και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την πεποίθηση ότι η Επιτροπή των 

Περιφερειών και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο ως 

αναπόσπαστος παράγοντας της ανάπτυξης πολιτικών της ΕΕ. Η Ομάδα EA υπερασπίζεται την αρχή 

της επικουρικότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλησιέστερο 

δυνατό επίπεδο προς τους πολίτες και να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ομάδα EA αναγνωρίζει ότι οι νέοι έχουν να διαδραματίσουν καίριο και ουσιαστικό 

ρόλο στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον τους.  

 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών προσφέρει την προστιθέμενη αξία της 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ παρέχοντας υποστήριξη, επαφές και τεχνογνωσία σε τοπικό 

επίπεδο. Η Ομάδα EA θα ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές 

και τις περιφερειακές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, να προωθήσουν την καλύτερη επικοινωνία 

με τους πολίτες της και να στηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες σε τοπικό και σε περιφερειακό 

επίπεδο, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες. 

Χρειαζόμαστε την επανασύνδεση της ΕΕ με τους πολίτες της ώστε να αναπτύξουν την αίσθηση του 

ανήκειν στην ΕΕ και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διάφορες πολιτικές που 

επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. 

 

Εκτός αυτού, δεν θα πρέπει να αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ 

εργάζεται από την κορυφή προς τη βάση προκειμένου να επηρεάσει την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. 
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Η ΕτΠ θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να προωθήσει μια προσέγγιση από τη βάση προς την 

κορυφή ούτως ώστε να προβάλει τις ανάγκες των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν νέοι 

μηχανισμοί με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ μέσω των 

θεσμικών οργάνων της και την πρακτική μετουσίωση των συστάσεων τους. 

 

Η Ομάδα μας προτίθεται να ιεραρχήσει κατά προτεραιότητα τους βασικούς μας ετήσιους στόχους κατά 

την έναρξη κάθε έτους της μελλοντικής θητείας. 

 

1. Επενδύοντας στο μέλλον της Ευρώπης 

 

Η Ομάδα μας επιθυμεί να αναδείξει ορισμένα από τα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Πέρα από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»: πορεία προς την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλες τις 

περιφέρειες 

 

Η τρέχουσα θητεία θα είναι καθοριστική προκειμένου η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το 

επενδυτικό σχέδιο να σημειώσουν πραγματική επιτυχία με τη δημιουργία ουσιαστικής ανάπτυξης και 

θέσεων εργασίας. Η Ομάδα EA θεωρεί ότι η στρατηγική πρέπει να επανεξεταστεί προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της. 

 

Η ΕΕ, η οποία επλήγη από πρωτοφανή οικονομική κρίση, θα πρέπει να ανανεώσει τη δέσμευσή της 

για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνον από οικονομική άποψη, αλλά και από κοινωνική 

και περιβαλλοντική σκοπιά. 

 

Επιπλέον, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στην επίτευξη του στόχου της 

εδαφικής συνοχής, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΕ αποτελεί ένα σύνολο εθνών και περιφερειών όπου το 

δυναμικό, οι ιδέες και οι δυνατότητες αυτών των περιφερειών γίνονται σεβαστές, τίθενται σε 

διαπραγμάτευση και ενθαρρύνονται. 

 

Θα πρέπει να διαμορφωθούν νέες δυναμικές προσεγγίσεις με στόχο την τόνωση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και την προώθηση της δημιουργίας πραγματικών θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Ορισμένα κράτη μέλη σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία απ' ό,τι άλλα κράτη στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Τα πρότυπα απασχόλησης ανά την Ευρώπη πρέπει να αξιολογηθούν και τα ήδη 

επιτυχημένα μοντέλα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει πραγματική δέσμευση στην ενίσχυση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την 

καινοτομία και την έρευνα, τομείς καθοριστικοί για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η 

ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να κινητοποιήσει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την αναζωογόνηση 

της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε βασικούς τομείς 

υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ΤΠΕ, οι βιοεπιστήμες και οι καθαρότερες πηγές ενέργειας, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ομάδα μας παρουσιάζει η προσεκτική παρακολούθηση της εφαρμογής 

της αναθεωρημένης στρατηγικής, στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά και σε περιφερειακό και 
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τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των νέων προτεραιοτήτων που έχει θέσει η 

ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.  

 

Αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών και στήριξη των επενδύσεων 

 

Η Ομάδα EA θα στηρίξει τη βελτίωση της οικονομικής συνεργασίας και την επανεξέταση της 

οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η 

σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ευελιξία για τις επενδύσεις 

υπέρ της ανάπτυξης. 

 

Η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών και 

στην οικονομική αυτονομία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και στον ρόλο τους ως 

παρόχων υπηρεσιών. 

 

Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας θεωρεί ότι τα προγράμματα της ΕΕ και η στήριξη που αυτή 

παρέχει θα πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται επί 

του παρόντος στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές. 

 

Η Ομάδα EA θα ενθαρρύνει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τους 

διαθέσιμους πόρους και τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για την κινητοποίηση πρόσθετων 

χρηματοδοτικών πόρων και την υλοποίηση φιλόδοξων μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην 

εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία, τις υποδομές ποιότητας, τις βιώσιμες 

δημόσιες μεταφορές και τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. 

 

Η Ομάδα EA θεωρεί ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για τη 

διευκόλυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. 

 

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό  

 

Η Ομάδα EA θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης 

και της κατάρτισης ως βασικών μέσων για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την 

καταπολέμηση της χρόνιας ανεργίας των νέων της Ευρώπης. Η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση 

πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις επενδύσεις στα σχολεία 

μας, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα ενισχύσουμε και θα 

προστατεύσουμε τον πνευματικό και οικονομικό πλούτο μέσω της μάθησης. Η γήρανση του 

πληθυσμού και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων θέτουν σε κίνδυνο τα συστήματά μας κοινωνικής 

ασφάλισης και συνταξιοδότησης και δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για τους νέους όσον αφορά 

την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Η Ομάδα EA αναδεικνύει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων για την υποστήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας και, ταυτόχρονα, την εξασφάλιση στους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, των 

απαιτούμενων νέων δεξιοτήτων. Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή 

στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και σε κάθε πολιτική που στοχεύει στην 

ενθάρρυνση της κινητικότητας και των επενδύσεων στο επιχειρηματικό πνεύμα. 
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Έρευνα, καινοτομία, πράσινη οικονομία και ψηφιακή ανάπτυξη 

 

Η Ομάδα EA θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 

συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώσης. Θα αποδώσουμε έμφαση στην παροχή υποδομών και στον 

ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο 

Έρευνας. Η Ομάδα πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να τεθούν σαφείς, ρεαλιστικοί και, όπου είναι 

εφικτό, δεσμευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας που αντιμετωπίζει επί 

του παρόντος η ΕΕ. 

 

Η Ομάδα EA υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων στην «πράσινη» ανάπτυξη και σε 

τεχνολογίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Φρονούμε ότι η καινοτομία και η έρευνα δεν 

θα πρέπει να έχουν ως άξονα μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να στραφούν περισσότερο προς τη 

βελτίωση της ευημερίας των πολιτών καθώς και προς την προστασία του περιβάλλοντος και των 

φυσικών πόρων. 

 

Επιπλέον, η Ομάδα EA αναγνωρίζει τα οφέλη και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από την ανάπτυξη 

της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας των πληροφοριών, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό ιστό 

των αγροτικών και ορεινών περιοχών μας, αλλά και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών. Η Ομάδα 

EA επικροτεί τον μετασχηματισμό των πόλεων και των περιφερειών χάρη στην αύξηση και τη 

βελτίωση της συνδεσιμότητας, τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και 

στο διαδίκτυο με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότητα της πρόσβασης και των ευκαιριών σε όλους τους 

πολίτες, ανεξάρτητα εάν ζουν σε αστικές, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιφέρειες. 

 

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολύτιμες συμβολές στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη να 

μειωθεί το ψηφιακό και τεχνολογικό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και μεταξύ των 

γενεών. Οι τοπικές και οι περιφερειακές δράσεις συνιστούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την 

επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 

Πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία 

 

Η Ομάδα EA θεωρεί ότι η δύναμη της Ευρώπης έγκειται στην πολιτιστική της κληρονομιά καθώς και 

στο εύρος της πολιτισμικής της πολυμορφίας. Οι ιστορικές καταβολές της ΕΕ ανιχνεύονται σε 

ορισμένους από τους παλαιότερους τόπους του παγκόσμιου πολιτισμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο 

αποτελεί επίσης τύχη το γεγονός ότι διαθέτουμε μια από τις πλουσιότερες πολιτιστικές κληρονομιές 

καθώς και μερικά από τα ομορφότερα τοπία και περιοχές ανά τον κόσμο. Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής 

Συμμαχίας αναγνωρίζει ότι ο εορτασμός και η διατήρηση της μνήμης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

συνιστούν στοιχεία που ενώνουν τους πολίτες της ΕΕ, προάγουν τη διεθνή διπλωματία, 

διαμορφώνουν την ταυτότητα και εμπνέουν τη δημιουργικότητα, προάγουν την έννοια της ενεργού 

ιδιότητας του πολίτη και αποτελούν ένα από τα σημαντικά θεμέλια που στηρίζουν τις μελλοντικές 

περιφερειακές στρατηγικές αστικής και αγροτικής ανάπτυξης.  

 

Η Ομάδα EA τάσσεται υπέρ της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών, γεγονός που σημαίνει ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει επίσης τη δυνατότητα της «εσωτερικής 
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διεύρυνσης» με τη μορφή νέων κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη αναδύονται 

μέσα από μια ειρηνική και δημοκρατική διαδικασία.  

 

Θα καταβάλλουμε προσπάθειες για τη στήριξη των εθνικών και περιφερειακών ταυτοτήτων και θα 

εξασφαλίσουμε ότι ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας θα αποτελεί μία από τις 

βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στόχος της οποίας 

δεν είναι η εξομάλυνση των διαφορών ή η δημιουργία ενιαίων ταυτοτήτων αλλά η προώθηση της 

συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Η Ομάδα EA θα συνεχίσει να 

προάγει και να διαφυλάττει τις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες της Ευρώπης. 

 

2. Αλληλεγγύη για την επίτευξη ευημερίας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

 

Η Ομάδα μας θα ήθελε να προβάλει ορισμένα από τα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Εδαφική συνοχή και διασυνοριακή συνεργασία 

 

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ανάδειξη της νέας ποικιλομορφίας ως πηγής οικονομικής 

ισχύος και πολιτισμικού πλούτου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συνοχής των εν λόγω κοινοτήτων 

μέσα από τον ανταγωνισμό και την αλληλεγγύη. 

 

Η περιφερειακή και η διαρθρωτική χρηματοδότηση πρέπει να υλοποιείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

μία ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή πρέπει 

να εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών και να εστιάζεται στην άμβλυνση του 

χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιφερειών. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια Ένωση που 

ευνοεί τη συνοχή, αναγνωρίζει την ύπαρξη κοινών αρμοδιοτήτων και συνιστά έκφραση αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης 

των δυνατοτήτων απασχόλησης με παράλληλη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

Η Ομάδα EA υποστηρίζει μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την εφαρμογή της 

αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής και δεσμεύεται να παρακολουθεί τη συμμετοχή των τοπικών και 

των περιφερειακών αρχών, καθώς και την πλήρη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης, η οποία 

κατοχυρώνεται σήμερα στη νομοθεσία της ΕΕ (με τον Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με 

την εταιρική σχέση).  

 

Ζητούμε μεγαλύτερη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση των δημοσίων 

υπαλλήλων των δήμων που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση έργων, καθώς και για την 

απλούστευση των διαδικασιών. 

 

Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας, αλλά η Ομάδα EA πιστεύει ότι η 

ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εστίαση στους ανθρώπους. 

 

Πιστεύουμε ότι είναι καίριας σημασίας να βελτιωθεί ο συντονισμός των χρηματοδοτικών μέσων και 

των συνεργιών μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών προϋπολογισμών. 

 

Στη βάση των θετικών εμπειριών που αποκομίστηκαν από τις μακροπεριφέρειες της Βαλτικής, του 

Δούναβη και της Αδριατικής-Ιονίου, η Ομάδα EA θα παράσχει την υποστήριξή της στη νέα 
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Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP), δεδομένου ότι αυτή θα συμβάλει στη 

βελτίωση της συνοχής των πολιτικών και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις, 

όπως η εναρμόνιση της προστασίας του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη. 

 

Η Ομάδα EA θα παρακολουθήσει την εφαρμογή της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των 

Άλπεων και θα μεριμνήσει ώστε η EUSALP να θέσει σε προτεραιότητα τα συμφέροντα των κύριων 

ορεινών περιοχών των Άλπεων και, συγχρόνως, να αποδώσει τη δέουσα έμφαση στις γύρω περιοχές 

και πόλεις, με σκοπό οι σχέσεις μεταξύ αυτών των περιφερειών να είναι αμοιβαίως επωφελείς. 

 

Προς μια ισορροπημένη πολιτική μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 

 

Η Ομάδα EA αναγνωρίζει τα πραγματικά και απτά οφέλη που έχουν επιτευχθεί για τους πολίτες της 

Ευρώπης χάρη στη δέσμευση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια 

μακροπρόθεσμη, ισχυρή και συνεκτική διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής. 

 

Ενώ η αστική ανάπλαση συνιστά έναν τομέα καθοριστικής σημασίας, είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε τη σημασία όλων των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ευρώπης καθώς 

και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας. Η Ομάδα EA 

συνιστά ένθερμα τα μελλοντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία να 

καλύπτουν θέματα όπως η αστική και αγροτική ανάπλαση, η κοινωνική εξαθλίωση, οι ειδικές 

πρωτοβουλίες υπέρ της στέγασης, η οικονομική αναδιάρθρωση και οι δημόσιες μεταφορές, καθώς και 

η αναζωογόνηση των αγροτικών και ορεινών περιοχών. 

 

Η Ομάδα EA επιθυμεί την ανάληψη σαφών δράσεων για την αναζωογόνηση των πόλεων, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την ανάπλαση των αστικών κέντρων που έχουν παραμεληθεί εξαιτίας της κατασκευής 

μεγάλων εμπορικών κέντρων στα περίχωρα.  

 

Η Ομάδα EA αναγνωρίζει τη σημασία όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών και τη σημασία να 

εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών στα μελλοντικά προγράμματα. 

Οι αγροτικές κοινότητες συνιστούν ζωτικό τμήμα της Ευρώπης και παρέχουν το απαραίτητο 

«καύσιμο» για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, ενώ τα θεσμικά όργανα πρέπει να 

διασφαλίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες. Η Ομάδα EA υποστηρίζει 

τη σημασία των αγροτικών, γεωργικών και ορεινών περιοχών, οι οποίες συνιστούν σημαντικό 

στοιχείο για την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να συνεκτιμήσουν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών και να επιτύχουν την κατάλληλη 

ισορροπία μεταξύ των πολιτικών αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Η Ομάδα EA πιστεύει σε μια 

γεωργική πολιτική που καλύπτει όλα τα στάδια «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και εγγυάται 

ταυτοχρόνως την πληθώρα προσφοράς ιχνηλάσιμων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και, , 

την προστασία των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων των περιφερειών μας. 

 

Βιώσιμος τουρισμός 

 

Η Ομάδα EA επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο τουρισμός αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που 

διαμορφώνεται ήδη σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο όμως του οποίου θα πρέπει να βρεθεί μια νησίδα 

δεδομένου του εξαιρετικά διαφοροποιημένου ανταγωνισμού. Συνεπώς, η Ομάδα θεωρεί ότι η 
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ανάπτυξη μιας συνεκτικής πολιτικής για τον βιώσιμο τουρισμό θα αποφέρει απτά οφέλη για τις 

τοπικές κοινότητες, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική σκοπιά. Ο τουρισμός αποτελεί 

βασική συνιστώσα του ΑΕΠ και της απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα — τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό. Η Ομάδα EA αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής και καλεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να συνεχίσει να προβάλλει τον διατομεακό χαρακτήρα του τουρισμού και να παράσχει στα 

κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατάλληλα και προσβάσιμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία για την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, η Ομάδα 

EA ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί μέτρα για την ενίσχυση του βιώσιμου 

τουρισμού. 

 

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 

 

Η Ομάδα EA θα εξετάσει την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα 

βοηθήσουν την ΕΕ να προχωρήσει προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων, αντιμετωπίζοντας, συγχρόνως, τις προκλήσεις της 

κλιματικής αλλαγής, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και ενισχύοντας 

τη βιώσιμη κινητικότητα. 

 

Η Ομάδα EA είναι προσηλωμένη στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην παροχή στήριξης στις 

τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες προκειμένου να μειώσουν το «αποτύπωμα άνθρακα» τους, 

λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων πηγών του ενεργειακού μείγματος και τις διαφορετικές τοπικές 

συνθήκες σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Επιθυμούμε να συναφθούν φιλόδοξες παγκόσμιες συμφωνίες που ενθαρρύνουν όλες τις περιφέρειες 

να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στη μείωση των εκπομπών και στην εξασφάλιση ενός 

περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη. 

 

Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας θα αναλάβει δράσεις ώστε να μεριμνήσει ότι αποδίδεται 

έμφαση στις πράσινες επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη κινητικότητα και η 

αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 

Κυκλική οικονομία και απόβλητα 

 

Η Ομάδα EA τάσσεται υπέρ της σημασίας της μετάβασης προς μια πιο αποδοτική, από πλευράς 

πόρων, οικονομία, στην οποία εφαρμόζεται η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, των υλικών και των 

αποβλήτων που πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται και να ανακυκλώνονται στο μέτρο του δυνατού. 

 

Εν προκειμένω, η Ομάδα μας προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει ταχέως νέες 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 

στην ΕΕ τη δυνατότητα να παρεμποδίσει την απώλεια πολύτιμων υλικών, όπως το πλαστικό, να 

προωθήσει την ανακύκλωση, να μειώσει τις εκπομπές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 

δημιουργήσει παράλληλα νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. 
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Βιοοικονομία 

 

Η βιοοικονομία αποτελεί μείζονα περιβαλλοντική προτεραιότητα για την ΕΕ. 

 

Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε την 

εφαρμογή μιας βιώσιμης δασικής πολιτικής και να αφιερώσουμε τις προσπάθειες στην ουσιαστική 

αύξηση του μεριδίου της δασικής βιομάζας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 

Η Ομάδα EA στηρίζει την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη 

βιοποικιλότητα για να διασφαλιστεί το μέλλον των ενεργειακών πηγών και να ενισχυθεί το 

οικονομικό δυναμικό τους. Επιθυμούμε να οικοδομήσουμε τη συναίνεση έτσι ώστε να υπερβεί η 

Ευρώπη την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αναπτυχθεί μια οικονομία βιολογικής βάσης. 

 

Ενέργεια 

 

Η ενέργεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου σε κάθε κοινωνία. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, θα πρέπει να ληφθεί μια σειρά καίριων αποφάσεων και επιλογών για τη βελτίωση του 

ενεργειακού εφοδιασμού και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 

απόδοσης. Η Ομάδα EA ζητεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και τη 

δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης με διασυνδεδεμένα ενεργειακά δίκτυα καθώς και 

την εφαρμογή νέων μέτρων και την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης. Η Ομάδα EA επιθυμεί ειδικότερα να εφαρμοστούν μέτρα που θα βοηθήσουν την Ευρώπη 

να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η παλιρροϊκή, 

κυματική, γεωθερμική, αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια καθώς και η βιώσιμη βιομάζα. Η 

Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να προωθήσει τις καθαρότερες πηγές 

ενέργειες και την ενεργειακή απόδοση και να βοηθήσει τις τοπικές περιοχές να αξιοποιήσουν τους 

φυσικούς τους πόρους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες. 

 

Η Ομάδα EA θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση στις πόλεις και 

στις περιφέρειες που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, ούτως ώστε να επιτύχουν τους 

στόχους που ορίζονται στο Σύμφωνο. 

 

3. Μια ισχυρή φωνή στη διεθνή σκηνή 

 

Η Ομάδα μας θα ήθελε να προβάλει ορισμένα από τα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος  

 

Η διαδικασία της ενοποίησης της Ευρώπης είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο ένα σχέδιο ειρήνης. Η 

διεύρυνση του χώρου ελευθερίας και ειρήνης, ιδίως για την κάλυψη των γειτονικών χωρών της ΕΕ, με 

την ευρύτερη έννοια, θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

 

Η Ομάδα EA επαναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να έχει ισχυρή φωνή στη διεθνή σκηνή στον τομέα των 

εξωτερικών σχέσεων. 
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Η Ομάδα EA θα ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την 

πολιτική διεύρυνσης, να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες και να 

εξασφαλίσουν μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Οι γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρέπει να λάβουν ουσιαστική στήριξη για να προαγάγουν τη δημοκρατία και την ευημερία στις χώρες 

τους.  

 

Πιστεύουμε στη βελτίωση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.  

 

Μετανάστευση 

 

Η Ομάδα EA τάσσεται υπέρ της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών πολιτικών με γνώμονα τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι 

προκλήσεις των περιφερειών και των τοπικών αρχών.  

 

Ταυτόχρονα, η Ομάδα ζητεί ευρύτερη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την 

εφαρμογή μιας συνεκτικής μεταναστευτικής νομοθεσίας, την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και 

την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Θα επιδιώξουμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στην ΕΕ σχετικά με τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

παραμεθόριες περιοχές που διαχειρίζονται τις ανθρωπιστικές κρίσεις. 

 

Ασφάλεια και ειρήνη 

 

Η Ομάδα EA καταδικάζει κάθε μορφή επίθεσης και σκοπεύει να ενώσει τις δυνάμεις της με άλλους 

εταίρους για την προώθηση της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στο 

εσωτερικό της ΕΕ και κατά μήκος των συνόρων της, με παράλληλη υποστήριξη των γειτονικών 

χωρών για την προώθηση της τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής ανάπτυξης. 

 

Η Ομάδα EA θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποχρέωσή της 

να παρέχει στήριξη και βοήθεια στην Ουκρανία και θα ενθαρρύνει την τοπική συνεργασία μεταξύ της 

ΕΕ και των ουκρανικών τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. 

 

Η Ομάδα EA θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συμμετέχουν 

στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, 

για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών στις αστικές και αγροτικές περιοχές. 

 

Με βάση αυτούς τους στόχους που καθορίστηκαν ανωτέρω και τις προσεχείς προαναφερόμενες 

εκδηλώσεις, η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας επιθυμεί να υπογραμμίσει επίσης τα ακόλουθα: 

 

4. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και διοργανική διάσταση 

 

Η Ομάδα EA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της υπέρ μιας καλύτερης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης μέσω 

της σημαντικής βελτίωσης της λειτουργίας, της μεγαλύτερης απλότητας και διαφάνειας της ΕΕ σε 

σύγκριση με τις ισχύουσες Συνθήκες. Επικροτεί την άποψη που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους στόχους της μόνον εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι πολίτες, συμβάλλουν από κοινού προς την 

εκπλήρωση αυτού του στόχου. Η Ομάδα μας θα εντατικοποιήσει τις διαδικασίες διαβούλευσης και 
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αξιολόγησης του αντικτύπου της νομοθεσίας, που προτείνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τον 

στόχο της βελτίωσης της νομοθεσίας. Θα συνεχίσουμε επίσης να ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τα 

άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός αντίκτυπος των απόψεων και των συστάσεων της ΕτΠ. 

 

Όλες αυτές οι προτεραιότητες θα υλοποιηθούν με σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας, της 

αναλογικότητας και της διοικητικής απλούστευσης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 

 

Γραμματεία της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 

Επιτροπή των Περιφερειών 
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