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Πνιπεηέο Οηθνλνκηθφ Πιαίζην
(Multi-annual Financial
Framework) 2014 -2020
Η Κομιςιόν παρουςίαςε τθν πρόταςι τθσ 29/6/2011.
Προθγικθκαν μελζτεσ, διαβοφλευςθ. Συηθτάνε οι
Επιτροπζσ ΕΚ, ςυνεχίηετε θ διαβοφλευςθ ςε πολλά
επίπεδα, κατατίκενται τροπολογίεσ, ψθφοφορίεσ ςτισ
Επιτροπζσ. Το κζμα κα πάει ςτθν Ολομζλεια μζχρι
τζλοσ 2012. Συναπόφαςθ-αναγκαία θ ςυμφωνία
μεταξφ Συμβουλίου. Κομιςιόν κα Ευρωκοινοβουλίου
Νίκος Χρσσόγελος

Πμιοεηέξ Οηθμκμμηθό Πιαίζημ
Πξόηαζε ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο γηα ην “πνιπεηέο
νηθνλνκηθό πιαίζην”: 376 δηζεθαηνκκπξίωλ επξώ γηα
νηθνλνκηθή, θνηλωληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή γηα ηελ πεξίνδν
2014-2020 θαζώο θαη ειάρηζην πνζό πνπ ζα θαηαλεκεζεί ζε
θάζε θαηεγνξία πεξηθεξεηώλ (αλαπηπγκέλεο, κεηάβαζε,
ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο).
Πξνηείλεηαη ην Επξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν λα δηαζέζεη 84
δηζεθαηνκκύξηα επξώ - πεξίπνπ ζην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο πνιηηηθέο ζπλνρήο. Σην πνζό απηό
θαη πεξηιακβάλεηαη θαη απηό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε
πεξηθέξεηα θαη απηό πνπ πξνηείλεη ε Κνκηζηόλ γηα ππνζηήξημε
κε ηξόθηκα ηωλ πην επάιωηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ θαη
πξνζώπωλ (κηα πξόηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη
δνκέο αιιειεγγύεο όπωο ηα θνηλωληθά παληνπωιεία)
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Εονώπε 2020
Η Σηξαηεγηθή “Επξώπε 2020” πξνζθέξεη ην
πιαίζην ηωλ ζηόρωλ ηεο Επξώπεο κέρξη ην
2020,
ζέηεη ζεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο
θαη
θαηεπζπληήξηεο
πξωηνβνπιίεο,
πνπ
δηακνξθώλνπλ ην πιαίζην πξνηεξαηνηήηωλ
ρξεκαηνδόηεζεο. Οη ζηόρνη ηωλ Δηαξζξωηηθώλ
Τακείωλ ζπλδένληαη πνιύ ζηελά κε ηνπο
ζηόρνπο ηεο Σηξαηεγηθήο Επξώπε 2020 θαη
κόλν γηα ηα λέα θξάηε- κέιε ππάξρεη
κεγαιύηεξε επειημία, θπξίωο ωο πξνο ηνπο
ζηόρνπο ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο.
Νίκος Χρσσόγελος

Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020
Structural Funds
Τα Δηαξζξωηηθά Τακεία ηεο ΕΕ (CSFCommunity Structural Fund) γηα ηελ
επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20142020 είλαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Σηξαηεγηθήο
“Επξώπε 2020” γηα έμππλε, βηώζηκε
θαη ρωξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε θαη
είλαη 5
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Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020
Structural Funds
Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ERDF),
για να μειωθεί ηο σάζμα μεηαξύ ηων πεπιθεπειών ηηρ
Εςπώπηρ.
Επξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν (ESF), γηα ηην μείωζη ηος
κοινωνικού αποκλειζμού, ηηρ ανεπγίαρ και ηηρ θηώσειαρ
Τακείν Σπλνρήο, για να ςπάπξει ζςνοσή μεηαξύ ηων
κπαηών-μελών
Επξωπαϊθό Αγξνηηθό Τακείν γηα Αλάπηπμε Υπαίζξνπ
(EAFRD)
Επξωπαϊθό Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΕMFF),
ζςνδςάζει ηην Κοινή Αλιεςηική Πολιηική (Κ.Αλ.Π) και ηη
Θαλάζζια Σηπαηηγική (λέν).
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Κνηλό Σηξαηεγηθό Πιαίζην
(Common Strategic Framework) για ηα 5
Διαπθπωηικά Ταμεία
Τα 4 από αυτά είναι παλιά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ
κι Αλιείασ είναι νζο. Δεν υπιρχε κοινό πλαίςιο και οι
Κανονιςμοί διζφεραν ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Τϊρα
ςυηθτιόνται ςτισ Επιτροπζσ, με βάςθ τθν πρόταςθ τθσ
Κομιςιόν, ο κοινόσ Γενικόσ Κανονιςμόσ κακϊσ και οι Ειδικοί
Κανονιςμοί για κακζνα. Μζχρι τζλοσ 2012 κα ψθφιςτοφν
από τθν ολομζλεια οι προτάςεισ του Ευρωκοινοβουλίου.
Συναπόφαςθ με Συμβοφλιο
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Νμμμζεζία γηα ηα Δηανζνωηηθά Ταμεία
- Έλαο Γεληθόο Καλνληζκό πνπ θαζνξίδεη θνηλνύο θαλόλεο γηα
ην Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ), ην
Επξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν (ΕΚΤ), ην Τακείν Σπλνρήο, ην
Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ),
ην Επξωπαϊθό Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΕΤΘΑ)
- Γεληθνί Καλόλεο γηα ηα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ θαη Τακείν Σπλνρήο.
- 3 εηδηθνί Καλνληζκνί γηα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ θαη Τακείν Σπλνρήο
- Δύν Καλνληζκνί γηα ην ζηόρν ηεο Επξωπαϊθήο Εδαθηθήο
Σπλεξγαζίαο
θαη
ηνλ
Επξωπαϊθό
Όκηιν
Εδαθηθήο
Σπλεξγαζίαο (ΕΟΕΣ).
- Οη Καλόλεο ηωλ Τακείωλ ηίζεληαη κέζα θπξίωο από ηνλ
Γεληθό Καλνληζκό αιιά θαη από ηνπο Καλνληζκνύο θάζε
Τακείνπ.
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Πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο 20142020

Επξώ δηζεθ

Ληγόηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
Πεξηθέξεηεο ππό κεηάβαζε
Πεξηζζόηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο

162,6
38,9
53,1

Εδαθηθή ζπλεξγαζία

11,7

Τακείν Σπλνρήο

68,7

Επηπιένλ πόξνη γηα εμόρωο απόκαθξεο θη
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο

0,926

Εξγαιείν “Σπλδένληαο ηελ Επξώπε” γηα
κεηαθνξέο, πεξηβάιινλ, ελέξγεηα θαη
ειεθηξνληθή επηθνηλωλία

40
10
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Φξνλνδηαγξάκκαηα

- Οη πξνηάζεηο ηεο Κνκηζηόλ ζπδεηηόληαη ζηηο
Επηηξνπέο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Έρνπλ ππνβιεζεί εθζέζεηο εηζεγεηώλ.
Δηάινγνο. Χεθνθνξίεο ζηηο Επηηξνπέο.
- Μέρξη ηέινο ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα έρνπλ
νινθιεξωζεί νη δηαδηθαζίεο θαη ε
ζπλαπόθαζε κεηαμύ Επηηξνπήο,
Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ
- Αλακέλεηαη ην 2013 λα έρνπλ νινθιεξωζεί θαη
λα ηεζνύλ ζε ηζρύ νη Καλνληζκνί
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Πξνεηνηκαζία θξαηψλ κειψλ θαη
πεξηθεξεηψλ 2014-2020
Οριςμζνα κράτθ ζχουν διαμορφϊςει τθν ςτρατθγικι
τουσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ τα κράτθ μζλθ και οι
περιφζρειεσ πρζπει να ζχουν διαμορφϊςει μζςα από
διάλογο τα ςτρατθγικά ςχζδια περιφερειακισ
ανάπτυξθσ μζςα ςτο 2013 ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
υπογράψουν τα Συμβόλαια (Σφμβαςθσ) Εταιρικισ
Σχζςθσ.
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Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο Γεληθνχ
Καλνληζκνχ γηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ζε
ζπκκφξθσζε κε Σηξαηεγηθή “Δπξψπε 2020”
(1) Ελδπλάκωζε ηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο

αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο
(2) Ελδπλάκωζε πξόζβαζεο ζηελ ρξήζε θαη ηελ
πνηόηεηα ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θη
επηθνηλωλίαο
(3) Ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ κηθξώλ
θαη κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ, ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα
(γηα ην ΕAFRD) θαη ηνπ ηνκέαο αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηεξγεηώλ (EMFF)
Νίκος Χρσσόγελος

Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο Γεληθνχ
Καλνληζκνχ γηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ζε
ζπκκφξθσζε κε Σηξαηεγηθή “Δπξψπε 2020”
(4)Υπνζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία
ρακεινύ άλζξαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο
(5) Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή, απνηξνπή θηλδύλνπ, δηαρείξηζε θηλδύλνπ
(6) Πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηωλ
θπζηθώλ πόξωλ
(7) Πξνώζεζε βηώζηκωλ κεηαθνξώλ θαη αληηκεηώπηζε
ηωλ πξνβιεκάηωλ ζε ππνδνκέο θιεηδί γηα ηηο
κεηαθνξέο
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Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο Γεληθνχ
Καλνληζκνχ γηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ζε
ζπκκφξθσζε κε Σηξαηεγηθή “Δπξψπε 2020”
(8) Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ελίζρπζε ηεο
θηλεηηθόηεηαο εξγαδνκέλωλ
(9) Πξνώζεζε ηεο θνηλωληθήο έληαμεο θη
αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο
(10) Επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελίζρπζε
δεμηνηήηωλ θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζεο
(11) Ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ηωλ ζεζκηθώλ
θνξέωλ θαη κηα απνηειεζκαηηθή δεκόζηα δηνίθεζε
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Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο Γεληθνχ
Καλνληζκνχ γηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ζε
ζπκκφξθσζε κε Σηξαηεγηθή “Δπξψπε 2020”
(8) Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ελίζρπζε ηεο
θηλεηηθόηεηαο εξγαδνκέλωλ
(9) Πξνώζεζε ηεο θνηλωληθήο έληαμεο θη
αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο
(10) Επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελίζρπζε
δεμηνηήηωλ θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζεο
(11) Ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ηωλ ζεζκηθώλ
θνξέωλ θαη κηα απνηειεζκαηηθή δεκόζηα δηνίθεζε
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Τακείν Σπλνρήο
Τν πεδίν δξάζεο ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο ζα παξακείλεη ζε
κεγάιν βαζκό ην ίδην κε απηό πνπ ίζρπζε γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2006-2013, πξνβιέπνληαο
ρξεκαηνδόηεζε γηα επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζε:
- Πεξηβάιινλ
- Ελεξγεηαθά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξνπζηάδνπλ
ζαθέο όθεινο γηα ην πεξηβάιινλ, πξνάγνληαο γηα
παξάδεηγκα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηελ
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαη ηε ρξήζε αλαλεώζηκωλ
πεγώλ ελέξγεηαο.
- Υπνδνκέο κεηαθνξώλ (δηεπξωπαϊθά δίθηπα
κεηαθνξώλ, θαζώο θαη ζε αζηηθά δίθηπα κεηαθνξώλ
ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα).
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Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
Πξόηαζε Κνκηζηόλ: λα δηνρεηεπηνύλ πόξνη γηα
ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ηελ ελεξγεηαθή
απόδνζε θαη ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζηήξημε ηωλ κηθξνκεζαίωλ
επηρεηξήζεωλ (ΜΜΕ) – ην 80% ηνπιάρηζηνλ ηεο
ζηήξημεο γηα ηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
θαη ην 50% ηνπιάρηζηνλ γηα ιηγόηεξν
αλεπηπγκέλεο. Έλα ειάρηζην πνζό ζα
δεζκεύεηαη γηα επελδύζεηο ζηελ ελεξγεηαθή
απόδνζε θαη ηε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ
ελέξγεηαο ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο.
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Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
Τν ΕΤΠΑ ζα παξέρεη εηδηθή ζηήξημε γηα ηηο πόιεηο θαη
ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Με βάζε ηελ πξόηαζε, έλα
πνζό ζα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζηήξημε
νινθιεξωκέλωλ κέηξωλ βηώζηκεο αζηηθήο
αλάπηπμεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πιαηθόξκαο
αζηηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε
αληαιιαγώλ κεηαμύ ηωλ πόιεωλ.
Οη Πξάζηλνη έρνπκε πξνηείλεη λα ζεωξεζεί θαη ν
πνιηηηζκόο (όρη απιώο ηα πνιηηηζηηθά θηίξηα)
εξγαιείν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
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Εσρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας
Συνολικό ποςό: 6,567 διςεκατομμφρια Ευρϊ
Δεν ζχει αποφαςιςτεί οριςτικά από τθν Κομιςιόν και το ΕΚ θ
κατανομι ςτα κράτθ -μζλθ. Η τάςθ είναι να κατανεμθκοφν
ανάλογα με τθν ςθμαςία του αλιευτικοφ κλάδου τουσ και
κυρίωσ των παράκτιων και μικρϊν αλιζων.
Είμαι ειςθγθτισ τθσ ζκφραςθσ ζκκεςθσ γνϊμθσ τθσ ENVI του
Ευρωκοινοβουλίου ςχετικά με το ταμείο αυτό. Η ζκκεςθ μου
παρουςιάςκθκε 21/6. Ζχουν κατατεκεί από εμζνα κι άλλουσ
ειςθγθτζσ οι τροπολογίεσ. Ψθφοφορία επόμενουσ μινεσ,
φκινόπωρο ςτον ολομζλεια
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Σπκβφιαην ή Σχκβαζε Δηαηξηθήο Σρέζεο
Η νπνία ζα ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο δεζκεύζεηο πνπ
έρεη αλαιάβεη θάζε ρώξα κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηωλ
επξωπαϊθώλ ζηόρωλ. Πξάζηλε πξόηαζε:
Δεζκεπηηθό Σπκβόιαην Εηαηξηθήο Σρέζεο κεηαμύ
Κνκηζηόλ θαη Κ– Μ ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη
Πεξηθέξεηεο. Θα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί
δηαβνύιεπζε κε ηνπο θνξείο ζε πεξηθεξεηαθό
επίπεδν ώζηε λα έρεη ζπκθωλεζεί ην ζρέδην
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί
από ηα δηαθνξεηηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΕΕ.
Οη όξνη ζηνλ Γεληθό θαλνληζκό γηα ηα 5
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ή όξνη επηιεμηκόηεηαο ηνπ
ζρεδίνπ
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Θέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζην
Δπξσθνηλνβνχιην
- Μεηαθίλεζε από ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ζηελ
επίδνζε θαη ζηα απνηειεζκαηηθόηεηα. Δείθηεο.
- Θα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ πόξωλ δελ ζα ππνλνκεύεηαη
από αθαηάιιειεο καθξν-δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο αιιά
ζα ηηκωξνύληαη κε δηαθνπή ρξεκαηνδόηεζεο όζεο
ρώξεο δελ πξνρωξνύλ ζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε;
-
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Θέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζην
Δπξσθνηλνβνχιην
- Πξηλ από θαηαβνιή ηωλ πξνβιεπόκελωλ
θνλδπιίωλ, νη αξρέο θάζε ρώξαο ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ λα απνδείμνπλ όηη έρεη ζεζπηζηεί ην
θαηάιιειν ζηξαηεγηθό, θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό
πιαίζην γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ηωλ πόξωλ.
- Οη δηαδηθαζίεο ζα απινπζηεπζνύλ θαη ζα
κεραλνγξαθεζνύλ όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ.
- Θα ελαξκνληζηνχλ νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο γηα
φια ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ, ζπκβάιινληαο κε
απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε κείωζε ηνπ θόζηνπο.
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Θέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζην
Δπξσθνηλνβνχιην
- Οη ππνδνκέο πνπ πξνσζνχληαη κε επξσπατθή
ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηε βησζηκφηεηα
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Να κελ
ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνψζεζε εθείλσλ ησλ ππνδνκψλ
πνπ ζπαηαινχλ ή βιάπηνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ. Οη ππνδνκέο πνπ εληζρχνληαη πξέπεη λα
είλαη έμππλεο, πξάζηλεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη
θαιχηεξα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε
πεξηνρήο αιιά θαη λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ.
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Πξάζηλεο πξνηάζεηο γηα Τακείν Σπλνρήο
- Δλίζρπζε κνξθψλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο,
αληί γηα κνλνκεξή πξνζαλαηνιηζκφ ζε
απηνθηλεηνδξφκνπο.
- Δλίζρπζε ζρεκάησλ ηνπηθήο βηψζηκεο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ
κε θαηάιιειεο θιίκαθαο ηερλνινγίεο κε ζηφρν
αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη
επεμεξγαζία ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, κε
δηαινγή ζηελ πεγή, κε ζηφρν κεδεληθά
απφβιεηα, αληί γηα βαξηέο ππνδνκέο
επεμεξγαζίαο ζχκκηθησλ απνξξηκκάησλ.
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Πξάζηλεο πξνηάζεηο γηα Τακείν Σπλνρήο
- Εληζρχζε δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ
πεγψλ θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο
κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ελεξγεηαθήο θηψρεηαο θαη
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. (Τν ΔΤΠΑ ρξεκαηνδνηεί
δξάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ ζε
θηίξηα)
- Δλίζρπζε δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο βηνπνηθηιφηεηαο
θαη ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000.
- Δλίζρπζε δξάζεσλ γηα κείσζε δηαξξνψλ λεξνχ ζηα
δίθηπα δηαλνκήο, επαλαρξεζηκνπνίεζε –
αλαθχθισζε λεξνχ, ζπιινγή βξφρηλνπ λεξνχ
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Πξνηάζεηο γηα Πεξηθέξεηα Ν Αηγαίνπ
- Γεκηνπξγία κηαο ad hoc Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Σπκβνπιίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ
απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο κε αξκνδηφηεηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμάγεηαη ζε
επξσπατθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο
πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, ηελ πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ θαη
εηζεγήζεσλ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην ψζηε λα
ελζσκαηψλνληαη νη επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηηο επηκέξνπο
πνιηηηθέο γηα ην Νφηην Αηγαίν.
- Γεκηνπξγία ζηελ Πεξηθέξεηα κηαο νκάδαο επξσπατθψλ
ππνζέζεσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο κε επηθεθαιήο αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε
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Πξνηάζεηο γηα Πεξηθέξεηα Ν Αηγαίνπ
- Σπλεξγαζία ησλ δπν ζεζκηθψλ νξγάλσλ

(εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία) κε ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ ζηελ ράξαμε καθξνρξφληαο
ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ν Αηγαίνπ ζε
θξίζηκνπο ηνκείο (βησζηκφηεηα, νηθνλνκία,
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή,
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, απαζρφιεζε, πγεία,
ζαιάζζηα πνιηηηθή, αιηεία, βηψζηκε αλάπηπμε
ππαίζξνπ, ΜΜΔ)
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Πξνηάζεηο γηα Πεξηθέξεηα Ν Αηγαίνπ
Πξνεηνηκαζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Ν Αηγαίνπ γηα ηελ
δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ βηψζηκεο
(αεηθνξηθήο) πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο,
ζπλνρήο, απαζρφιεζεο, πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο ηφζν κε αθνξκή ηελ έμνδν απφ
ηελ θξίζε φζν θαη γηα λα είλαη έηνηκε λα
ζπλππνγξάςεη (θαη λα απαηηήζεη λα
ζπλππνγξάςεη) καδί κε ηελ ρψξα θαη ηελ ΔΔ ην
Σπκβφιαην (ή Σπκθσλία) Δηαηξηθήο Σρέζεο
κέζα ζην 2013.
-
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Πξνηάζεηο γηα Πεξηθέξεηα Ν Αηγαίνπ
- Γεκηνπξγία γξαθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ν Αηγαίνπ, ζε
ζπλεξγαζία, ίζσο, θαη κε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο,
ζηηο Βξπμέιιεο, ζε επαθή κε ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο
(Δπξσθνηλνβνχιην – Δπξσπατθή Δπηηξνπή) κε ζηφρν ηελ
αιιεινηξνθνδφηεζε κε πξνηάζεηο, ηδέεο, πιεξνθνξίεο.
- Γεκηνπξγία ad hoc δηαπαξαηαμηαθψλ νκάδσλ εξγαζίαο κε
εηζεγεηηθφ ραξαθηήξα ζηα ζέκαηα (α) πγείαο, (β)
θνηλσληθήο ζπλνρήο (γ) απαζρφιεζεο πνπ ζα
παξαθνινπζνχλ ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο
απηνχο θαη ζα ελεκεξψλνπλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ην
Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην, ζα νξγαλψλνπλ εκεξίδεο
ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ, ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 3
ζεζκνζεηηκέλεο Δπηηξνπέο ηνπ ΠΣ ζε ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο.
Νίκος Χρσσόγελος

