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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αντιπρόεδρος της Επιτροπής νοµικών θεµάτων 
και εσωτερικής αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ιωάννης Κουκιάδης στον 
Ορεινό Αύγουστο, για «το µέλλον των περιφερειών στη διευρυµένη Ευρώπη». 1-3 
Αυγούστου 2003, Πράµαντα νοµού Ιωαννίνων. 
 
Οµιλία µε τίτλο: «Η Ευρώπη των περιφερειών και οι πολιτικές της ΕΕ για οικονοµική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή».  
 

Ο κ. Ιωάννης Κουκιάδης αναφέρθηκε  κατά πρώτο λόγο στην έκθεση προόδου της 
ΕΕ για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή σε σχέση µε τις τάσεις που εµφανίζονται στις 
περιφέρειες, κυρίως µετά τη διεύρυνση. Με τη διαπίστωση ότι αναµένεται µια άνευ 
προηγουµένου διεύρυνση των οικονοµικών ανισοτήτων στην Ένωση, προωθείται η 
συγκέντρωση των πόρων στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες. Όµως, υπάρχει σχετική 
συµφωνία να αντιµετωπιστεί η στατιστική επίδραση της διεύρυνσης, γεγονός που θα 
επιτρέψει σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδας, που στατιστικά θα γίνονταν αναπτυγµένες, 
να εξακολουθήσουν να ωφελούνται των χρηµατοδοτήσεων.  

Επισηµαίνεται ακόµη ότι σε κάθε περίπτωση προτείνεται µια σταδιακή έξοδος 
ορισµένων περιφερειών από τον κύκλο των δικαιούχων χρηµατοδότησης, ενώ διαπιστώνεται 
µια παράλληλη τάση για την προώθηση του 1/3 των πιστώσεων σε περιοχές που θεωρούνται 
περισσότερο αναπτυγµένες. Με άλλα λόγια, επιζητείται το να έχει η πολιτική της κοινωνικής 
και οικονοµικής συνοχής καθολικότερη βάση.  

Επικρίθηκε το ενιαίο µοντέλο διαχείρισης των κονδυλίων, που επιβάλλουν οι 
Βρυξέλλες, γιατί δεν επιτρέπει την προσαρµογή της διαχείρισής τους στις ιδιαιτερότητες 
κάθε χώρας. Ακόµα επισηµαίνεται ότι η βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
περνά µέσα από την ενθάρρυνση της εταιρικής σχέσης ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.  

Ειδικότερα έκανε αναφορά στην έκθεση που κατά εκτίµηση των αποτελεσµάτων των 
µέχρι σήµερα παρεµβάσεων διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 
του ΑΕΠ. Τέλος, αφιέρωσε ειδικό µέρος της οµιλίας του στον αυξηµένο ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών  αρχών στην  ευρωπαϊκή οικοδόµηση. 

Τέλος, έκανε µνεία στο ότι παρατηρείται µια ευρεία τάση για περιφερειοποίηση των 
κρατών µελών της Ευρώπης, µε την έννοια της αύξησης αρµοδιοτήτων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. ∆ιοικητικές µεταρρυθµίσεις παρατηρούνται σε αρκετά κράτη, όπως 
και οι προτεινόµενες από την ελληνική κυβέρνηση, που καθίστανται αναγκαίες µετά την 
τάση να παραχωρούνται στις περιφέρειες των κρατών µελών της ΕΕ νέα δικαιώµατα. Το νέο 
λοιπόν δεδοµένο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από τον πολιτικό κόσµο της 
Ελλάδας, αλλά και για όσους αγωνίζονται για µια σύγχρονη αποκέντρωση είναι ότι οι 
περιφέρειες καθίστανται πλέον αναγκαίος κρίκος στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.  

Αν συνεπώς η Ελλάδα δεν θέλει να χάσει το τρένο των νέων µορφών συνεργασίας 
που αναπτύσσονται  ανάµεσα στην Ευρώπη και τις περιφέρειες θα πρέπει να δούµε µε τόλµη 
και ρηξικέλευθο τρόπο το όλο πρόβληµα της περιφερειακής αναδιάρθρωσης της χώρας µας.  
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