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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που απαρτίζεται από 329 τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους προερχόμενους από το σύνολο 
των 27 κρατών μελών. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά υπόλογοι απέναντι σε πάνω από 446 
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Κύριοι στόχοι της ΕτΠ είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες 
εκπροσωπούν, στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως μέσο για την προάσπιση του δικαίου της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας ή έλλειψης σεβασμού προς τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Η Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες

Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025



Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
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Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες εκπροσωπούνται στην ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ανέκαθεν 
αποτελούσαν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί 
ηγέτες αποτελούν την κινητήρια δύναμη των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για την 
ανάκαμψη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες της που ζουν στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειές της 
θα είναι η πρωταρχική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μέσω τριών βασικών προτεραιοτήτων.

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στους πολίτες, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Αυτό συνεπάγεται την ανάδειξη και την 
ενίσχυση της θέσης των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών στην ΕΕ.

Η «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» 
αποτελεί ευκαιρία για να βελτιωθεί ο 
τρόπος λειτουργίας της ΕΕ, τόσο με 
την προβολή και την επέκταση των 
επιτυχημένων πρακτικών συμμετοχής 
των πολιτών στα κοινά, τις οποίες έχουν 
αναπτύξει τα μέλη μας στις εκλογικές 
τους περιφέρειες, όσο και με τη 
μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ.

Θα συνεχίσουμε επίσης να μεριμνούμε 
προκειμένου η νέα νομοθεσία της ΕΕ να 
μειώνει τις διοικητικές διατυπώσεις και το 
κόστος εφαρμογής στις περιφέρειές μας.

Όλες οι ενωσιακές αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται με γνώμονα τη δέσμευσή 
μας να αντιμετωπίζουμε τις μείζονες 
κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται 
στα χωριά, στις πόλεις και στις 
περιφέρειές μας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πανδημίες, 
η οικολογική και η ψηφιακή μετάβαση, 
τα δημογραφικά ζητήματα και οι 
μεταναστευτικές ροές.

Εάν καταφέρουμε να βγούμε 
νικητές από αυτές τις μεταβάσεις, θα 
ισχυροποιήσουμε και την ικανότητά μας 
να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και 
να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινότητες.

Θα προωθήσουμε τη συνοχή ως 
θεμελιώδη αξία σε όλες τις πολιτικές και 
τα προγράμματα της ΕΕ.

Η ενίσχυση της συνοχής στην 
Ευρώπη προϋποθέτει έναν φιλόδοξο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 
της ΕΕ που να προσφέρει επαρκή 
χρηματοδότηση μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής και αγροτικές επενδύσεις για 
όλες τις πόλεις και περιφέρειες.

Ωστόσο, η συνοχή είναι κάτι περισσότερο 
από χρήματα. Είναι μια αξία που οδηγεί 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
δημιουργεί μακροπρόθεσμες 
ευκαιρίες απασχόλησης για όλους 
και συντείνει στην εφαρμογή τοπικά 
προσαρμοσμένων πολιτικών που να 
ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών.

Όλες μας οι προτεραιότητες θα αποτυπωθούν σε σύγχρονες και δυναμικές εκστρατείες επικοινωνίας, οι οποίες θα στέλνουν ένα 
ισχυρό μήνυμα για την πραγματική προστιθέμενη αξία της ΕΕ, των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών της.
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Λουξεμβούργο

Λετονία

Κάτω Χώρες ΣουηδίαΓερμανία ΦινλανδίαΔανία Εσθονία

Βέλγιο
3 περιφέρειες 

3 γλωσσικές κοινότητες 
10 επαρχίες
589 δήμοι Λιθουανία

Ιρλανδία

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

Σλοβακία

Πορτογαλία
Ρουμανία

Ισπανία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

ΚύπροςΚροατία GréciaΣλοβενία Μάλτα

Ιταλία

Αυστρία

Πολωνία

3 διοικητικά διαμερίσματα
12 καντόνια
106 δήμοι

5 περιφέρειες
9 αστικά κέντρα
110 δήμοι

12 επαρχίες
415 δήμοι

20 κομητειακά συμβούλια 
(συμπεριλαμβανομένων 

4 περιφερειών) 
290 δήμοι

16 ομόσπονδα κρατίδια
Περίπου 12.900 ΟΤΑ (295 διοικητικά 
διαμερίσματα, αστικά κέντρα, πόλεις, 

δήμοι)

18 περιφερειακά συμβούλια
1 αυτόνομη επαρχία (νήσοι Åland, με 

16 δήμους)
313 δήμοι

5 περιφέρειες
2 περιφέρειες με ειδικό καθεστώς:
οι Φερόες Νήσοι και η Γροιλανδία

98 δήμοι

60 δήμοι

2 περιφερειακές συνελεύσεις
8 περιφερειακές αρχές

29 κομητείες
5 αστικά κέντρα

80 δήμοι

14 περιφέρειες
6.251 δήμοι

13 περιφέρειες 
(και 5 υπερπόντιες)

102 νομοί
36.699 δήμοι

8 αυτόνομες περιφέρειες 
79 διοικητικά διαμερίσματα

2.922 δήμοι 

2 αυτόνομες περιφέρειες (Αζόρες και 
Μαδέρα)

18 διοικητικά διαμερίσματα
308 δήμοι

4.261 ενορίες
2 μητροπολιτικές περιοχές (Λισαβόνα 

και Πόρτο)

8 αναπτυξιακές περιφέρειες
42 διοικητικά διαμερίσματα, 

συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτεύουσας Βουκουρέστι

103 αστικά κέντρα, 217 δήμοι
2.853 αγροτικές κοινότητες

17 αυτόνομες περιφέρειες
2 αυτόνομες πόλεις (Θέουτα και 

Μελίλλια)
50 επαρχίες
8.116 δήμοι

6 περιφέρειες σχεδιασμού
28 κομητείες

264 δήμοι
3.850 κοινότητες και αστικά 

διαμερίσματα

19 κομητείες
3.152 δήμοι (3.128 πόλεις 
και κοινότητες, 23 αστικά 

διαμερίσματα και η πρωτεύουσα 
Βουδαπέστη με 23 δημοτικά 

διαμερίσματα)

6 επαρχίες
39 δήμοι

478 δήμοι

21 περιφέρειες (εκ των οποίων η 
πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ)

127 δήμοι
429 αγροτικοί δήμοι

7 administrações regionais
13 regiões

325 municípios

12 περιφέρειες 
58 αποκεντρωμένες κρατικές 

διοικητικές οντότητες
212 δήμοι

5 διοικητικές ενότητες που 
συγκεντρώνουν τα τοπικά 

συμβούλια16 διοικητικές κοινότητες
68 τοπικά συμβούλια

20 περιφέρειες (15 κανονικές 
περιφέρειες και 5 περιφέρειες με 

ειδικό καθεστώς)
2 αυτόνομες επαρχίες (Bolzano/Bozen 

και Trento)
107 επαρχίες

15 μητροπολιτικές περιοχές
8.091 δήμοι

9 ομόσπονδα κρατίδια
99 διοικητικά διαμερίσματα (εκ των 

οποίων 15 πόλεις)
2.357 δήμοι

16 περιφέρειες
379 διοικητικά διαμερίσματα

2.479 δήμοι (πόλεις και 
αγροτικές κοινότητες)

654 δήμοι με το ειδικό καθεστώς των 
διοικητικών διαμερισμάτων

Ο δήμος της Βαρσοβίας διαθέτει ειδικό 
καθεστώς

15 επαρχίες
226 δήμοι (33 αστικοί και 

193 αγροτικοί)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte

Απόστολος Τζιτζικώστας
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Ομάδα PES32

Πρόεδρος François Decoster
Ομάδα «Renew Europe»34
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Ομάδα EA38
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Πρόλογος

Μηνύματα των 
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πολιτικών ομάδων

14 1. Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: 
 η δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ

18 2. Διαχείριση των θεμελιωδών κοινωνικών μετασχηματισμών: 
 δημιουργία ανθεκτικών τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων

22 3. Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας: 
 ενωσιακές πολιτικές με βάση τον κάθε τόπο

3 Κορυφαίες
προτεραιότητες
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Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);28

Συμπρόεδροι Bernd Voß και Satu Haapanen
Ομάδα Πρασίνων40
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Απόστολος Τζιτζικώστας
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής των Περιφερειών
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Η οικονομική, μεταναστευτική και η σχετική με τη 
νόσο COVID-19 κρίση κατέδειξαν ότι μόνο με τη 
συνένωση των πόρων και τη συνεργασία μπορεί η 
Ευρώπη να υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των 
πολιτών της. Κάθε φορά που η Ευρώπη αντιμετωπίζει 
νέα προβλήματα, στηρίζεται στις τοπικές και τις 
περιφερειακές της αρχές για την αντιμετώπιση και την 
εξεύρεση λύσεων για τις κοινότητές μας.

Σήμερα η κατάσταση δεν διαφέρει. Ο άνευ 
προηγουμένου χαρακτήρας της κρίσης απαιτεί από 
την Ευρώπη να επιδείξει ενότητα και αλληλεγγύη 
στηρίζοντας τις προσπάθειες του ενός εκατομμυρίου 
τοπικών και περιφερειακών αρχών της. Η συμβολή 
των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών είναι 
και θα παραμείνει καθοριστική για την ανάσχεση 
της πανδημίας, τη συνέχιση παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, τη 
στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
την προετοιμασία του εδάφους για την οικονομική 
και κοινωνική ανάκαμψη. Η διάσωση τόσο της 
ανθρώπινης ζωής όσο και της οικονομίας μας είναι 
συνώνυμη με την υποστήριξη όλων των τοπικών 
κοινοτήτων.

«Η οικοδόμηση μιας συνεκτικής, ανθεκτικής και 
βιώσιμης Ευρώπης που θα βρίσκεται πιο κοντά 
στον άνθρωπο θα είναι η κύρια προτεραιότητά 
μας κατά την επόμενη πενταετία». 

Για τον σκοπό αυτό, θα επικεντρωθούμε στην 
ενίσχυση και την προστασία της δημοκρατίας. Η 
ευρωπαϊκή δημοκρατία πρέπει να εκσυγχρονιστεί 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 
πολιτών. Η «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» 
αποτελεί ευκαιρία για αλλαγές, δίνοντας στις τοπικές 
και τις περιφερειακές αρχές ισχυρότερο ρόλο στην ΕΕ. 
Θα συνεχίσουμε να υπεραμυνόμαστε της Ευρώπης 
και των θεμελιωδών αξιών της σε τοπικό επίπεδο 
—συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου, 
της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ελεύθερης κυκλοφορίας— που είναι ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον της δημοκρατίας.

Δεύτερον, οι προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθούν εκ νέου στη στήριξη της 
προσπάθειας όλων των πόλεων και των 
περιφερειών να ανταποκριθούν στις βαθιές αλλαγές 
που αντιμετωπίζουν σήμερα. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται το μέλημα ότι η ΕΕ θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην ανάκαμψη από 
αυτήν. Επίσης, η Ευρώπη δεν πρέπει να παραβλέψει 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το κλίμα, τις 
δημογραφικές αλλαγές, τη μετανάστευση και την 
ψηφιοποίηση. Όλα αυτά τα ζητήματα προϋποθέτουν 
μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και τοπική ευρωπαϊκή 
προσέγγιση που θα υποστηρίζει κάθε πολίτη. Ο 
τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε 
αυτούς τους μετασχηματισμούς και θα εξέλθει από 
την πανδημία θα καθορίσει το μέλλον της ΕΕ.

Τρίτον, η συνοχή, ως θεμελιώδης αξία, πρέπει 
να ενισχυθεί και να αποτελέσει την πυξίδα του 
μέλλοντος της Ευρώπης. Σε καιρούς αβεβαιότητας 
όπως οι σημερινοί, η κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή των περιφερειών, των πόλεων και 
των πολιτών είναι απαραίτητες, όχι μόνο για την 
εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και ως απόδειξη της 
ισχύος της ΕΕ. Η ΕΕ οφείλει να παράσχει επαρκή 
περιφερειακή και γεωργική χρηματοδότηση, και  όχι 
μόνον. Η συνοχή πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προτεραιοτήτων, των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της, εφόσον σκοπός είναι η σύσφιξη 
των δεσμών των κοινοτήτων της ΕΕ.

 
Προβάλλει επείγουσα η ανάγκη η Ευρώπη να ενώσει 
τις δυνάμεις της, να αντιδράσει από κοινού και να 
επενδύσει σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες, 
εφόσον επιθυμεί να εξασφαλίσει το μέλλον των 
πολιτών της. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ 
οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, να 
εκσυγχρονίσει τη δημοκρατική και τη θεσμική της 
δομή και να δείξει ότι βρίσκεται στην υπηρεσία κάθε 
τοπικής κοινότητας και κάθε πολίτη.

Απόστολος Τζιτζικώστας

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
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Vasco Alves Cordeiro
Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής των Περιφερειών

  @VascoCordeiro3
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Μετά από μια μακρά και δύσκολη ανάκαμψη από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, η μάχη ενάντια στη νόσο 
COVID-19 και στις κυριότερες επιπτώσεις της αποτελεί 
ένα νέο κάλεσμα αφύπνισης που υπενθυμίζει στους 
ηγέτες της ΕΕ την ανάγκη για μια ισχυρότερη και 
δικαιότερη Ευρώπη, για μια πιο εύρωστη ΕΕ και για 
έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας για τη διασφάλιση 
καλύτερων αποτελεσμάτων. Μόνο η αλληλεγγύη σε 
όλα τα επίπεδα και η κοινή δράση θα μας επιτρέψουν 
να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορούν 
να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες. Για το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα, 
είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι οι πολίτες δεν 
περιμένουν από την ΕΕ απλώς να ενεργεί εξ ονόματός 
τους. Είμαι πεπεισμένος ότι, όταν αντιμετωπίζουμε 
μια τόσο τεράστια πρόκληση, οι πολίτες περιμένουν, 
επίσης, από την ΕΕ, να τους καθοδηγεί ενεργά, δίνοντας 
αποτελεσματικές, γρήγορες και ορατές απαντήσεις στα 
πολυάριθμα ζητήματα που προκύπτουν από αυτή την 
πανδημία.
 
Δεν υπάρχει Ένωση χωρίς συνοχή. Οι αναπτυξιακές 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των 
κρατών μελών εξακολουθούν να είναι σημαντικές και 
θα επιδεινωθούν περαιτέρω, καθώς αντιμετωπίζουμε 
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει 

την περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου να είναι σε 
θέση να καταπολεμήσει τις κοινωνικές, οικονομικές 
και εδαφικές ανισότητες και διαφορές, καθώς και να 
παράσχει τη στήριξη που χρειάζονται και ζητούν οι 
πολίτες της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς, ως 
τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί, υποστηρίζουμε 
έναν ισχυρό και αποκεντρωμένο ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, με πρόσθετους πόρους αφιερωμένους 
στις νέες και αναδυόμενες προτεραιότητες στους 
τομείς της υγείας, του κλίματος και της μετανάστευσης. 
Ζητούμε επίσης την αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
κανόνων, προκειμένου να υποστηριχθούν ισχυρές 
δημόσιες επενδύσεις και αποτελεσματικές δημόσιες 
υπηρεσίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 
πολιτική συνοχής είναι το ιδανικό πλαίσιο για την 
επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης 
που χρειάζεται η Ευρώπη για να αναλάβει εκ νέου την 
ηγετική της θέση στον κόσμο. Αυτό θα μας επιτρέψει 
να οικοδομήσουμε μια πιο προοδευτική και βιώσιμη 
Ευρώπη που θα προστατεύει τους πολίτες της και το 
περιβάλλον της.

Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος 
ή την ευημερία τους, κάθε περιφέρεια και πόλη της 
ηπειρωτικής Ευρώπης ή των πλέον απομακρυσμένων 
περιοχών, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος, επειδή κάθε πολίτης 
είναι σημαντικός. Οι πόλεις και οι περιφέρειες αυτές 

αντιπροσωπεύουν το δημοκρατικό θεμέλιο πάνω στο 
οποίο οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να ανοικοδομήσουν την 
Ευρώπη μαζί με περισσότερους από ένα εκατομμύριο 
τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς που εκλέγονται 
από τους πολίτες της ΕΕ. Βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή κάθε κρίσης για τη στήριξη των πολιτών μας 

και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως 
στις καθημερινές εργασίες της ΕΕ.

Για την επόμενη πενταετία, η ΕτΠ θα πρωτοστατήσει 
και θα επαναβεβαιώσει τις προτεραιότητες των δήμων 
και των περιφερειών για το μέλλον της Ένωσής μας. Θα 
συνεργαστούμε με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
καθώς και με τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς 
εταίρους μας.. Αποστολή μας είναι να φέρουμε την 
ΕΕ πιο κοντά στις πόλεις και στις περιφέρειες, εκεί 
δηλαδή που ζουν οι πολίτες. 

Vasco Alves Cordeiro
Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών
Πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης 
Αζορών, Πορτογαλία
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Προτεραιότητες

Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας:

Τοποκεντρικές πολιτικές της ΕΕ
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Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες:

Η δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ

Διαχείριση των θεμελιωδών

κοινωνικών μετασχηματισμών:

Δημιουργία ανθεκτικών τοπικών και 

περιφερειακών κοινοτήτων
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Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες:
Η δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ
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Κύρια προτεραιότητά μας είναι να φέρουμε 
την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και 
να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Αποσκο-
πούμε στη βελτίωση του τρόπου λειτουργί-
ας της ΕΕ, μεριμνώντας ότι οι πολιτικές και 
τα προγράμματά της ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Πρέπει 
να εκσυγχρονίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότε-
ρα στις ανάγκες των πολιτών.

Επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί σήμερα η δημοκρατία

1ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
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Θεμελιώδεις αξίες  
και ταυτότητα της ΕΕΕλευθερία

Σχέσεις με 
περιφερειακά/τοπικά 

δίκτυα, ενώσεις & 
γραφεία των Βρυξελλών

Συνεργασία μεταξύ 
των κύριων πολιτικών 

οικογενειών της ΕΕ

Συνεργασία με τις 
υποψήφιες για ένταξη 
χώρες & τους γείτονες 

της ΕΕ

Βελτίωση της δημοκρατικής 
αρχιτεκτονικής της ΕΕ

Συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών κοινοβουλίων και του 

κοινοβουλίου της ΕΕ

Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης

Διοργανικές σχέσεις της ΕΕ

Τοπική δημοκρατία

Εμπιστοσύνη των πολιτών 
απέναντι σε 1 εκατομμύριο 
τοπικούς & περιφερειακούς  

ηγέτες της ΕΕ

16



NON-CONTINENTAL AND OVERSEAS 
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AZORES (PT) 
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R) 
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Θεμελιώδεις αξίες  
και ταυτότητα της ΕΕ

Διάλογος σε τοπικό 
επίπεδο

Βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ: 
Fit for Future Επικουρικότητα 

Να αφουγκραζόμαστε 
και να ανταποκρινόμαστε 

στους πολίτες

Προσέγγιση  
της βάσης

Τεκμηριωμένη βάση

Παρακολούθηση της 
τοπικής δημοκρατίας

Ετήσιο τοπικό 
και περιφερειακό 

βαρόμετρο

Αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στην 

πολιτική

Νέοι πολιτικοί 
εκλεγμένοι σε τοπικό 

επίπεδο

Κράτος δικαίου Ανθρώπινα δικαιώματα 
και ισότητα

Τρισδιάστατη δημοκρατία: 
ευρωπαϊκή, εθνική και 
περιφερειακή/τοπική

Συνεργασία με τοπικούς & 
περιφερειακούς πολιτικούς

1ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: 
Η δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ
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Διαχείριση των θεμελιωδών 
κοινωνικών μετασχηματισμών:
Δημιουργία ανθεκτικών τοπικών και  
περιφερειακών κοινοτήτων
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Οι πανδημίες, οι κλιματικές, ψηφιακές και δη-
μογραφικές μεταβολές, καθώς και οι μετανα-
στευτικές ροές, έχουν σημαντική επίδραση σε 
κάθε περιφέρεια, πόλη, κωμόπολη και χωριό 
της ΕΕ. Με γνώμονα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα βρούμε 
λύσεις χάρη στις οποίες η ΕΕ θα υποστηρίζει 
επαρκώς τις τοπικές και τις περιφερειακές 
αρχές στην αντιμετώπιση τόσο των μελλοντι-
κών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσο και 
των κοινωνικών μετασχηματισμών που συμ-
βαίνουν στις κοινότητές τους.

Ανταπόκριση απέναντι στους σημαντικότερους 
μετασχηματισμούς που αντιμετωπίζουν σήμερα  

οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά

2ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
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Οι εικόνες ανήκουν στον Freepik from www.flaticon.com

Πράσινη ανάπτυξη

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας  
των τοπικών κοινοτήτων

Δημογραφικές αλλαγές

Μετανάστευση

Διαχείριση καταστροφών 
σε περιφέρειες & πόλεις

Βιώσιμη ανάκαμψη 
της ΕΕ για όλες τις 

κοινότητες

Βελτίωση του 
ευρωπαϊκού 
συντονισμού

Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία.

Μια κλιματικά 
ουδέτερη ΕΕ  
έως το 2050

Αγροτική ανάπτυξη

Προστασία της 
βιοποικιλότητας

Κυκλική οικονομία

Μηδενική ρύπανση

Καθαρή κινητικότητα

Καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων

Ενεργειακή απόδοση

υποστήριξη της ένταξης

Συνολική, ανθρωπιστική 
και δίκαιη
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Πράσινη ανάπτυξη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  
των Ηνωμένων Εθνών

Δημογραφικές αλλαγές

Βιώσιμη ανάπτυξη

Παγκόσμια εκστρατεία 
υπεράσπισης της 

βιοποικιλότητας & της 
κλιματικής αλλαγής

Διαχείριση της γήρανσης 
 και της μείωσης του πληθυσμού

Διαρροή εγκεφάλων

Ποιοτική απασχόληση,  
κοινωνικά δικαιώματα και 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής

Ψηφιακές περιφέρειες  
και πόλεις της ΕΕ

Εκπαίδευση, 
κατάρτιση και 

δεξιότητες

Αντιμετώπιση του 
ψηφιακού χάσματος

Υποδομές και 
συνδεσιμότητα

Ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες & κίνητρα 

για τις τοπικές 
επιχειρήσεις

Εγκατάσταση 
5G σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο

2
Διαχείριση των θεμελιωδών κοινωνικών μετασχηματισμών:
δημιουργία ανθεκτικών τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
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Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας:
Τοποκεντρικές πολιτικές της ΕΕ
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Η τρίτη μας προτεραιότητα είναι να εξα-
σφαλίσουμε την εξέλιξη και την τήρηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συ-
νοχής σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές που 
επηρεάζουν τους πολίτες και τον τόπο όπου 
διαβιούν (οι λεγόμενες τοποκεντρικές πολιτι-
κές). Θα αναδείξουμε την προστιθέμενη αξία 
της συνοχής, όχι μόνο ως πολιτικής, αλλά και 
ως θεμελιώδους αξίας που πρέπει να διέπει 
όλες τις ενωσιακές πολιτικές. Η συνοχή δεν 
είναι τα χρήματα, αλλά θεμελιώδης αξία.

Η ΕΕ στην υπηρεσία
των πολιτών και του τόπου διαβίωσής τους

3ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
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Καινοτομία & 
επιχειρηματικότητα

Επενδύσεις σε 
βιώσιμες μεταφορές 
σε ολόκληρη την ΕΕ

Προσαρμογή των 
τοπικών οικονομιών

Έξυπνη κινητικότητα

Για όλες τις περιφέρειες 
και τις πόλεις

Αντιμετώπιση του 
αστικού/αγροτικού 

χάσματος

Αλληλεγγύη, 
υπευθυνότητα και 

αποτελεσματικότητα

Πόροι της ΕΕ

Πολιτική συνοχής

Αγροτική ανάπτυξη

Επαρκείς ευρωπαϊκές επενδύσεις

Ανάδειξη της προστιθέμενης  
αξίας της συνοχής στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων

Διασυνοριακή συνεργασία

Συμμαχία για τη συνοχή 
#CohesionAlliance 

Ανανεωμένη ευρωπαϊκή οικονομική 
διακυβέρνηση
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Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων

Ανάδειξη της προστιθέμενης  
αξίας της συνοχής στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων

Απλούστευση των  
πολιτικών της ΕΕ

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και 
εταιρική σχέση

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην 
Ευρώπη

3ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας:
Τοποκεντρικές πολιτικές της ΕΕ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών





Τι είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών;

τοπική δημοκρατία,
επικουρικότητα

κινητικότητα και
μεταφορές,

διευρωπαϊκά
δίκτυα

περιβάλλον,
 ενέργεια και

κλιματική αλλαγή

οικονομική, 
κοινωνική και 
εδαφική 
συνοχή 

δημόσια υγεία, 
απασχόληση και 
κοινωνικές 
υποθέσεις

παιδεία, νεολαία, 
πολιτισμός και αθλητισμός

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 6 επιτροπές (ομάδες μελών) ετοιμάζουν σχέδια γνωμοδότησης 
και ψηφίσματα προς υποβολή στη σύνοδο ολομέλειας.

Οικονομική πολιτική 
(ECON)

Πολιτική εδαφικής 
συνοχής και 
προϋπολογισμός της ΕΕ 
(COTER)

Φυσικοί πόροι 
(NAT)

Περιβάλλον, κλιματική 
αλλαγή και ενέργεια 

(ENVE)

Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, 
θεσμικές και εξωτερικές 

υποθέσεις (CIVEX)

Κοινωνική πολιτική, 
εκπαίδευση, απασχόληση, 

έρευνα και πολιτισμός 
(SEDEC)

Είμαστε συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι 

περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, 
δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά 

υπόλογοι στους πολίτες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

3 MAIN PRINCIPLESΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση

Επικουρικότητα

32

Κοντά 
στους πολίτες

1

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
μέλη 

329 27
κράτη μέλη

3

πολιτικές
ομάδες6

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Τζιτζικώστας Αποστολή μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο 

κοντά στις πόλεις και στις περιφέρειες, εκεί 
δηλαδή που ζουν οι πολίτες.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Vasco Alves Cordeiro

 

Τα μέλη της ΕτΠ συνέρχονται σε Ολομέλεια στις 
Βρυξέλλες για να ψηφίζουν και να υιοθετούν 
γνωμοδοτήσεις.

ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ6

τοπικοί και περιφερειακοί 
πολιτικοί

1εκατομμύριο
τοπικές αρχές
90 000± ±±±

περιφέρειες   
300

πολίτες της ΕΕ    
447εκατομμύρια

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Ανατολική Εταιρική 
Σχέση

Ευρωμεσογειακή 
συνέλευση

EU2020 Πλατφόρμα 
παρακολούθησης

Πολυμερής πλατφόρμα 
φορέων για τους ΣΒΑ

Δίκτυο Παρακολούθησης 
της Επικουρικότητας

Ευρωπαϊκός Όμιλος
Εδαφικής Συνεργασίας
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Η οικοδόμηση μιας συνεκτικής, ανθεκτικής και 
βιώσιμης Ευρώπης που θα βρίσκεται πιο κοντά 
στον άνθρωπο θα είναι η κύρια προτεραιότητά 
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Τι είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών;

τοπική δημοκρατία,
επικουρικότητα

κινητικότητα και
μεταφορές,

διευρωπαϊκά
δίκτυα

περιβάλλον,
 ενέργεια και

κλιματική αλλαγή

οικονομική, 
κοινωνική και 
εδαφική 
συνοχή 

δημόσια υγεία, 
απασχόληση και 
κοινωνικές 
υποθέσεις

παιδεία, νεολαία, 
πολιτισμός και αθλητισμός

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 6 επιτροπές (ομάδες μελών) ετοιμάζουν σχέδια γνωμοδότησης 
και ψηφίσματα προς υποβολή στη σύνοδο ολομέλειας.

Οικονομική πολιτική 
(ECON)

Πολιτική εδαφικής 
συνοχής και 
προϋπολογισμός της ΕΕ 
(COTER)

Φυσικοί πόροι 
(NAT)

Περιβάλλον, κλιματική 
αλλαγή και ενέργεια 

(ENVE)

Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, 
θεσμικές και εξωτερικές 

υποθέσεις (CIVEX)

Κοινωνική πολιτική, 
εκπαίδευση, απασχόληση, 

έρευνα και πολιτισμός 
(SEDEC)

Είμαστε συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι 

περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, 
δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά 

υπόλογοι στους πολίτες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

3 MAIN PRINCIPLESΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση

Επικουρικότητα
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Κοντά 
στους πολίτες

1

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
μέλη 

329 27
κράτη μέλη

3

πολιτικές
ομάδες6

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Τζιτζικώστας Αποστολή μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο 

κοντά στις πόλεις και στις περιφέρειες, εκεί 
δηλαδή που ζουν οι πολίτες.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Vasco Alves Cordeiro
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Olgierd Geblewicz
Πρόεδρος της ομάδας EPP

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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Τα επόμενα πέντε χρόνια πρόκειται να αποτελέ-
σουν μια πολύ δυναμική περίοδο για τις περιφέ-
ρειες της Ευρώπης και για την ευρωπαϊκή δημο-
κρατία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) στην 
ΕτΠ θα υποστηρίξει το έργο της Προεδρίας για 
την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων όσον αφορά 
τις προτεραιότητες που θέτουμε σήμερα και τις 
νέες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
η ΕτΠ και τα μέλη της, σε βάθος χρόνου. 

Το όραμά μας για τα επόμενα 5 χρόνια είναι 
να καταστήσουμε τους πολίτες τον ακρογω-
νιαίο λίθο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουμε 
διαρκείς μηχανισμούς διαβούλευσης με 
τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, ενισχύο-
ντας, παράλληλα, την επικουρικότητα στην 
ΕΕ, ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε 
τη συμβολή τους σε εξουσίες λήψης απο-
φάσεων. Κατά τα πρώτα δύο έτη της θητείας 
μας θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 

προκειμένου να προωθήσουμε τις μακροπρό-
θεσμες προτεραιότητες που προέρχονται από 
τις πόλεις και τις περιφέρειές μας. Οι διάλογοι με 
τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, με δομημένη 
ανατροφοδότηση και ισχυρότερη αλληλεπί-
δραση με τα περιφερειακά κοινοβούλια και τις 
τοπικές αρχές, θα μας βοηθήσουν να διαμορφώ-
σουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές βάσει στοιχείων 
επαληθεύσιμων στην πράξη.
 
Η συμβολή μας στο νομοθετικό έργο θα επικε-
ντρωθεί στις κύριες προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι περιφέρειες της ΕΕ – επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας, βέλτιστη αξιοποίηση 
της ψηφιακής μετάβασης, αντιμετώπιση των πα-
γκόσμιων πανδημιών, ενίσχυση της ανθεκτικότη-
τας έναντι της φθίνουσας δημογραφίας. Ωστόσο, 
για να εξασφαλιστεί ότι προωθούμε μια ΕΕ που 
βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, στηρίζει τις 

τοπικές μας οικονομίες και δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης σε καιρούς αλλαγών, 
χρειαζόμαστε ευελιξία στα πολιτικά μας θεμα-
τολόγια και ευελιξία στην πολιτική συνοχής της 
ΕΕ. Οι προκλήσεις του κορονοϊού με τεράστιο 
αντίκτυπο στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
οικονομίες έδειξαν επίσης πόσο σημαντικές είναι 
οι λειτουργικές και αποτελεσματικές τοπικές 
κοινότητες για την κάλυψη των αναγκών της 
καθημερινότητας, την πρωτοβάθμια περίθαλψη 
και την αξιοπιστία των τοπικών υποδομών. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την εντατικοποίηση των 
διαβουλεύσεων και των κοινών δράσεων με 
άλλες ομόφρονες ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες 
και με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ως εκλεγμένοι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτικοί 
είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τη μετάδοση 
μιας ρεαλιστικής εικόνας των πολιτικών της ΕΕ, 
τόσο εντός, όσο και εκτός των εκλογικών μας 
περιφερειών. Η ανάδειξη της επιτυχίας της ΕΕ στα 
περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και 
η προώθηση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας 
υποστήριξης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ είναι 
το κλειδί για την επιτυχία του έργου μας. 

Olgierd Geblewicz
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP)
Πρόεδρος της περιφέρειας της Δυτικής 
Πομερανίας, Πολωνία
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Πολλές από τις 120 000 πόλεις και περιφέρειες 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση διοικούνται 
από προοδευτικούς, σοσιαλιστές και 
σοσιαλδημοκράτες δημάρχους και προέδρους. 
Σκεφτείτε πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο, 
οι Βρυξέλλες ή η Βουδαπέστη. Σκεφτείτε τις 
πολυάριθμες περιφέρειες της Γερμανίας, της 
Ισπανίας ή της Γαλλίας και πιο μακριά τις Αζόρες 
στην Πορτογαλία. Σκεφτείτε μικρές κοινότητες, 
περιαστικές ή αγροτικές, όπως η δική μου. 
Ο ρόλος μας ως ομάδα του Κόμματος των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι να τους δώσουμε 
φωνή και να συνεργαστούμε μαζί τους για να 
δημιουργήσουμε μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θα 
αφήνει κανέναν άνθρωπο και καμία περιοχή στο 
περιθώριο.
 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες εποχές. 
Η κρίση του κορονοϊού έχει επιδεινώσει απλώς 
τα ήδη υφιστάμενα πιεστικά ζητήματα, όπως 
το κλίμα και η οικολογική έκτακτη ανάγκη, 

οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, 
ο μετασχηματισμός της εργασίας και η 
ψηφιοποίηση, η έλλειψη ευκαιριών για πολλούς 
και μια ευρεία αίσθηση ότι οι πολίτες είναι 
αδύναμοι. Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται 
να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για 
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Με 
το σύνθημα «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά», 
η ομάδα μας, ισχυρή με τους 200 εκλεγμένους 
εκπροσώπους της, τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής 
ατζέντας που εμπνέεται από τους 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. 
Στόχος μας είναι να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών αξιόπιστες προτάσεις 
κατά την παρούσα θητεία, ιδίως όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα, την πολιτική συνοχής, τη στέγαση, 
την ενεργειακή μετάβαση, την προστασία των 
εργαζομένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και τα ψηφιακά δικαιώματα, προκειμένου να 
βοηθήσουμε τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και την ΕΕ στην πορεία τους προς τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται επίσης 

θαρραλέες ενέργειες όσον αφορά τον ΣΒΑ αρ.5, 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών.

Η κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα μπορεί 
να μετατραπεί σε ευκαιρία εάν έχουμε το 
θάρρος να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον 
για τις κοινότητές μας. Για τον σκοπό αυτό, 
θα είναι καίριας σημασίας μια «Πράσινη 
Συμφωνία», στην οποία θα συμμετέχουν 
πλήρως οι τοπικές και οι περιφερειακές 
αρχές. Οι δεξιότητες και οι πόροι τους είναι 
πράγματι απαραίτητοι για την επίτευξη μιας 
δίκαιης μετάβασης. 

Θα υπερασπιστούμε, επίσης, την ιδέα ενός πιο 
πολιτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών. Περισσότερο από ποτέ, η ΕτΠ 
πρέπει να είναι η φωνή των όλων των περιοχών 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμβάλλει 
στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ, ιδίως 
μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
και των διαλόγων με τους πολίτες. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα από το πλαίσιο ή την κρίση που 
αντιμετωπίζουμε, η σταθερή μας συμπεριφορά 
θα είναι να υπερασπιστούμε μια βαθύτερη 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, βασισμένη στην 
επικουρικότητα, την αλληλεγγύη και την άνευ 
όρων προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες και 
ελευθερίες της Ευρώπης.

Christophe Rouillon
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(PES) 
Δήμαρχος Coulaines, Γαλλία
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Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τα κενά στη 
λειτουργία των κοινωνιών μας και της Ένωσής μας. 
Ταυτόχρονα, μας προσφέρει μια ευκαιρία. 
οδηγεί σε μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη 
κοινωνία. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 
επικεντρωθούμε στη δημιουργία του 
κατάλληλου πλαισίου για μια πράσινη, 
έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη. 

Ανάκαμψη που διατηρεί την κλιματική 
ουδετερότητα, εφαρμόζοντας την Πράσινη 
Συμφωνία με δίκαιο και οικονομικά υποστηρικτικό 
τρόπο. Μια πράσινη μετάβαση προς μια οικονομία 
απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
η οποία θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης. Μια 
μετάβαση που θα πρέπει να καθορίζει τις 
προϋποθέσεις για έναν νέο τύπο οικονομίας 
της αγοράς, βασισμένο στην ενέργεια χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές, στις ίσες ευκαιρίες, 
στον θεμιτό ανταγωνισμό που αποτρέπει και 
αντιμετωπίζει τα μονοπώλια κάθε είδους (δημόσια 

ή ιδιωτικά, οιονεί ή εκ των πραγμάτων), με την 
κατάλληλη ρύθμιση για την προστασία των 
πλέον ευάλωτων. Μια μετάβαση που διευκολύνει 
μια τοπική βιομηχανική πολιτική, βοηθά τους 
στρατηγικούς κλάδους, περιλαμβάνει την 
επανεκπαίδευση των εργαζομένων των οποίων 
οι θέσεις εργασίας εξαφανίζονται, δημιουργεί 
βιώσιμες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 
ιδίως για τη νεολαία μας και ενισχύει τις ΜΜΕ. Μια 
μετάβαση που θα εξασφαλίσει την ισορροπημένη 
βιοποικιλότητα και την προστασία και την ορθή 
διαχείριση του περιβάλλοντός μας, των αστικών 
και αγροτικών περιοχών μας, καθώς και των δασών 
μας. Μια μετάβαση που θα μας επιτρέψει να 
βιώσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς τουριστικούς 
προορισμούς μας με βιώσιμο τρόπο.

Μια ανάκαμψη η οποία θα αξιολογεί τη 
δημογραφική αλλαγή και θα διασφαλίζει ότι οι 
μελλοντικές αποφάσεις είναι προσαρμοσμένες 
στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και η 

οποία•θεωρεί ότι η παραγωγή του αναγκαίου 
εξοπλισμού υγείας και υγιεινής είναι στρατηγικής 
σημασίας και ότι η δημόσια υγεία αποτελεί 
πραγματική και αποτελεσματική εταιρική σχέση 
μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών ηγετών.

Μια ανάκαμψη που ωφελείται από τη μεγάλη 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίηση 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και την 
προωθεί, διασφαλίζοντας ότι η ευρυζωνικότητα 
υψηλής ποιότητας έρχεται σε κάθε νοικοκυριό και 
στις μικρότερες επιχειρήσεις και ότι κάθε πολίτης, 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, διδάσκεται τις 
κατάλληλες δεξιότητες για να τις χρησιμοποιεί για 
καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες. Μια ανάκαμψη βασισμένη στο κράτος 
δικαίου, που ενισχύει την τοπική δημοκρατία, τόσο 
από την πλευρά της συμμετοχής των πολιτών, 
μέσω ψηφιακών εργαλείων, όσο και από την 
πλευρά της ποιότητας της τοπικής δημοκρατίας, 
απαλλαγμένης από τη διαφθορά, χωρίς 
αποκλεισμούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
με ελεύθερα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ενεργό 
κοινωνία των πολιτών και στην οποία οι πολίτες 
αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχει 
η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ.

François Decoster
Πρόεδρος της ομάδας «Renew Europe» 
Δήμαρχος Saint Omer
Μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου Hauts de 
France, Γαλλία
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Εδώ, στην Ομάδα ECR, είμαστε 
προσηλωμένοι σε μια πιο ευημερούσα, 
ασφαλή και αποκεντρωμένη Ευρώπη, υπό 
την ηγεσία των τοπικών κοινοτήτων, σε 
συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. 
Μια κυβέρνηση κυβερνά καλύτερα όταν 
ακούει τους πολίτες και δαπανά υπεύθυνα 
τα χρήματα των φορολογουμένων, γι’ αυτό 
τονίζουμε τις αρχές του ρεαλισμού, της 
επικουρικότητας και της δημοκρατίας. 

Σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που 
διανύουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσουμε 
προτεραιότητα στον πραγματισμό. Η Ομάδα 
ECR αντιπροσωπεύει ένα συντηρητικό κίνημα, 
το οποίο πιστεύει ότι μέσω της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας σε βασικούς τομείς μπορούμε να 
βρούμε πραγματικές λύσεις για την αντιμετώπιση 
πραγματικών ζητημάτων. Μέσα από τις πολιτικές 
της κοινής λογικής και με σεβασμό στις επιθυμίες 
των πολιτών μας μπορούμε να βρούμε λύσεις που 
θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και θα καταστήσουν την Ευρώπη ασφαλέστερο 
τόπο διαβίωσης.

Μία από τις πλέον διαρκείς προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ είναι η οικονομική 
ανάκαμψη μετά την έξαρση της πανδημίας 
Covid-19. Η Ομάδα μας έχει ταχθεί υπέρ της 
ανάληψης πραγματικών δράσεων με πνεύμα 
αλληλεγγύης: χρηματοδοτική βοήθεια σε περιοχές 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μεγαλύτερη 
ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και 
άρση των εισαγωγικών δασμών για τον ιατρικό 
εξοπλισμό. Υπογραμμίσαμε επίσης ότι όλες οι 
νέες πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες 
και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα της ΕΕ δεν 
παραβιάζουν την κυριαρχία είτε του εθνικού 
κράτους είτε της τοπικής κυβέρνησης.

Κατά βάση, οι ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες 
διαφέρουν από πολλές απόψεις: γλώσσα, 
εθνικότητα, οικονομική ανάπτυξη, φυσικοί πόροι, 
επίπεδο τοπικής εκπαίδευσης, γεωγραφία και 

εισόδημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
πιστεύουμε ότι μόνο μια ΕΕ που σέβεται αυτή 
την πολυμορφία και εμπιστεύεται τις χώρες και 
τις περιφέρειές της, μπορεί να οικοδομήσει ένα 
ισχυρότερο μέλλον, ένα μέλλον που να βελτιώνει 
τη ζωή των ανθρώπων.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν 
να βρουν το καταλληλότερο μοντέλο για 
να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε, από τις 
δημοσιονομικές πολιτικές έως τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας που να επιτρέπουν στους 
νέους να παραμείνουν στην πατρίδα τους και 
να δημιουργήσουν οικογένεια. Όσον αφορά 
άλλα ζητήματα που απαιτούν συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ, διαπιστώνουμε μια σαφή ανάγκη για 
μια ισχυρή Ευρώπη σε τομείς όπως η εδαφική 
συνοχή, η επιστημονική έρευνα, η γεωργία και η 
ενιαία αγορά.

Προσφέρουμε ένα τολμηρό, εναλλακτικό όραμα 
για μια μεταρρυθμισμένη ΕΕ ως κοινότητα εθνών 
και περιφερειών που συνεργάζονται σε τομείς 
στους οποίους έχουμε κοινά συμφέροντα και οι 
οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα μέσω 
αποτελεσματικής εργασίας. Στο επίκεντρο κάθε 
απόφασης που λαμβάνεται από τους πολιτικούς 
μας, βρίσκεται η εξέταση του κατά πόσον 
προσφέρει προστιθέμενη αξία στους σκληρά 
εργαζόμενους φορολογουμένους σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Władysław Ortyl
Πρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών 
και Μεταρρυθμιστών (ECR) 
Περιφερειάρχης Podkarpackie, Πολωνία
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Στην εποχή μας υπάρχουν πολλές κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις. Οι περιφέρειες 
και οι πόλεις σε ολόκληρη την ΕΕ παραμένουν 
στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων – ενεργώντας ανάλογα, 
λαμβάνοντας αποφάσεις και παράλληλα 
προχωρώντας μπροστά με φιλόδοξο και βιώσιμο 
τρόπο. Η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού 
κατέδειξε επίσης, για άλλη μια φορά, πόσο 
σημαντικές είναι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές στη ζωή των πολιτών της ΕΕ.

Σε όλη την Ευρώπη, οι Πρόεδροι των 
Περιφερειών, οι δήμαρχοι και οι περιφερειακοί 
και τοπικοί σύμβουλοι διαθέτουν τόσο 
πολλές γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν 
να μοιραστούν – οι γνώσεις και οι εμπειρίες 
αυτές προσπαθούν να τροφοδοτήσουν τους 
σημερινούς και μελλοντικούς τομείς πολιτικής 
της ΕΕ. Εδώ και 25 χρόνια, η ΕτΠ έχει συμβάλει 
στην υλοποίηση του οράματος της ΕΕ, θέτοντας 
όλα τα δύσκολα ερωτήματα, επιδιώκοντας 

την επίλυση μέσω εταιρικής σχέσης και 
προασπίζοντας τη δεοντολογία της ΕΕ.

Η ΕτΠ αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας της ΕΕ. 
Μέσω της συνεργασίας με τα άλλα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, η ΕτΠ δημιούργησε μια κοινή 
διεπαφή με τους ανθρώπους που ζουν στις 
τέσσερις γωνιές της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕτΠ πρέπει 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τους μηχανισμούς 
της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η φωνή 
και οι εξουσίες των τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών αρχών λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να έχει ένα ισχυρό όραμα, το 
οποίο θα συνδέει τις πολιτικές και θα ωφελεί τις 
πόλεις μας, τις κωμοπόλεις μας, τις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές μας σε ολόκληρη την ΕΕ 
Η ανταλλαγή γνώσεων, οι χρηματοοικονομικές 
επενδύσεις και η δημιουργία ευέλικτων 

κανονιστικών ρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας 
για τη δημιουργία καινοτόμων και εγκάρσιων 
προσεγγίσεων για τη στήριξη μιας δίκαιης, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης 
οικονομίας της ΕΕ.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, 
ναι, είμαστε μέλη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία αποφέρει τεράστια οφέλη σε όλους μας, 
αλλά όλοι έχουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, 
παραδόσεις και γλώσσες. Η ανάγκη να 
εργαστούμε για λογαριασμό και εκ μέρους 
των πολιτών της ΕΕ, σεβόμενοι παράλληλα τις 
διάφορες περιφέρειές μας, είναι σημαντική 
καθώς προχωράμε στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της εποχής μας.

Kieran McCarthy
Πρόεδρος της ομάδας «Ευρωπαϊκή Συμμαχία» (ΕΑ) 
Δημοτικός σύμβουλος Cork
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Οι ενεργοί πολίτες και η δημοκρατική συμμετοχή 
τους είναι θεμελιώδους σημασίας, τόσο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τις περιφέρειες, 
τις πόλεις και τους δήμους, ενόψει της 
διαμόρφωσης του κοινού μέλλοντος.
Μόνο μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην 
οποία όλοι οι τομείς πολιτικής είναι σταθερά 
ενταγμένοι –γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, 
στέγαση, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη– θα 
αποτελέσει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 
για την Ευρώπη. Όσο περισσότερο χρόνο 
χάνουμε στην πορεία για 100% ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τόσο υψηλότερο θα είναι το 
οικονομικό κόστος. Η δίκαιη μετάβαση πρέπει 
να γίνει τώρα – αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε 
την ευημερία μας, να έχουμε αξιοπρεπείς 
θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε την 
κινητικότητα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε 
δεσμευτικούς στόχους στην ΕΕ για τα επόμενα 
έτη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 
κλίμα και την ενέργεια.

Οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι δήμοι χρειάζονται 
βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς οι 
πολιτικές της ΕΕ εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει 
να παράσχει την κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη και η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει 
να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των 
στόχων του Παρισιού για το κλίμα, ενισχύοντας 
παράλληλα την κοινωνική δικαιοσύνη. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι Πράσινοι επιθυμούν να εξασφαλίσει η 
Ευρώπη ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες 
της. Θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας 
ποιοτική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως του τόπου 
όπου μεγαλώνουν και να τους εξασφαλίσουμε 
ένα μέλλον με ελπίδες και ευκαιρίες. Θέλουμε να 
διασφαλίσουμε τη βιοποικιλότητα των δασών 
και των θαλασσών μας, θέλουμε να σταματήσει 

η κλιματική αλλαγή.
Αγωνιζόμαστε για κοινότητες χωρίς 
αποκλεισμούς, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν 
να βασίζονται στο γεγονός ότι η φωνή τους 
εισακούεται και ότι γίνονται σεβαστά τα πολιτικά 
τους δικαιώματα. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
που θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες 
των ανθρώπων αλλά και την ευπάθεια του 
περιβάλλοντος.
Θεωρούμε την ανθρωπότητα ως οικουμενικό 
ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο δεν είναι 
διαπραγματεύσιμο και αποτελεί τη βασική αξία 
για όλες μας τις ενέργειες. Ως εκ τούτου, ζητούμε 
τη δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείριση όσων 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι 
πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να βρει μέσα για να βοηθήσει 
τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τη 
δημοκρατία, να καταπολεμήσουν την κλιματική 
αλλαγή και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Satu Haapanen
Συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων
μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης 
Oulu, Φινλανδία

Bernd VOß
Συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων 
μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου 
κρατιδίου Schleswig-Holstein, Γερμανία
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που απαρτίζεται από 329 τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους προερχόμενους από το σύνολο 
των 27 κρατών μελών. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά υπόλογοι απέναντι σε πάνω από 446 
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Κύριοι στόχοι της ΕτΠ είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες 
εκπροσωπούν, στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως μέσο για την προάσπιση του δικαίου της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας ή έλλειψης σεβασμού προς τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Η έδρα 
όλων των 

χωριών, των 
κωμοπόλεων, 

των πόλεων και 
των περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνήστε!


