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Ενηµερωτική περίληψη
Οι αστικές περιοχές αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Από τη
µία πλευρά, οι πόλεις αποτελούν περιοχές ιδιαίτερα σηµαντικές για την ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, σε αυτές
εντοπίζονται και "µελανά σηµεία", µε υψηλούς δείκτες ανεργίας, εγκληµατικότητας,
φτώχειας και εγκατάλειψης. Αυτές οι "συνοικίες σε κρίση" αντιµετωπίζουν
προβλήµατα οικονοµικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής ένταξης, τα οποία
σχετίζονται συχνά µε τη συγκέντρωση εθνικών µειονοτήτων.
Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN έχει σκοπό να ενισχύσει τις αστικές περιοχές που
αντιµετωπίζουν κρίση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τρεις κύριους άξονες δαπανών:
φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση, κοινωνική ένταξη, επιχειρηµατικότητα και
απασχόληση. Αυτό επιτυγχάνεται µε µια προσέγγιση που στηρίζεται στην
προστιθέµενη αξία ως προς τις εθνικές και τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδιαίτερα
όσον αφορά:
· Τη στόχευση µικρών περιοχών µε έντονα προβλήµατα. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη και συντονισµένη προσέγγιση που απαιτείται για
την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η περιοχή.
· Την εστίαση σε θέµατα κοινοτικού ενδιαφέροντος στις αστικές περιοχές, ιδιαίτερα
στην κοινωνική ένταξη, την ένταξη των µειονοτήτων (που συγκεντρώνονται
κυρίως στις περιοχές του URBAN) και το φυσικό περιβάλλον. Εξαλείφοντας
αυτά τα εµπόδια για τις επενδύσεις, το URBAN συµβάλλει στην οικονοµική
συνοχή και στην αειφόρο ανάπτυξη της πόλης στο σύνολό της.
· Την τοπική εταιρική σχέση. Στο ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων, φορέας
διαχείρισης είναι οι τοπικές αρχές ενώ σε άλλο ένα τρίτο, οι τοπικές αρχές
επιτελούν εκ των πραγµάτων πολλές λειτουργίες τέτοιας φύσης. Παροµοίως, σε
ποσοστό άνω του 80% των περιπτώσεων, οµάδες της τοπικής κοινότητας
συµµετέχουν στη διαµόρφωση του προγράµµατος.
· Ένα πρόγραµµα δικτύωσης για την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων
πρακτικών, το οποίο βασίζεται σε ένα συστηµατικό κύκλο µάθησης.
Το URBAN δεν αρκεί από µόνο του για την επίλυση όλων των προβληµάτων σε
αυτόν τον τοµέα, µπορεί όµως να χρησιµεύσει ως µοντέλο εθνικής πολιτικής και ως
µέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
URBAN: βασικά χαρακτηριστικά
· Το URBAN είναι µία από τις τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Οι υπόλοιπες τρεις είναι το Interreg (διασυνοριακή,
διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία), το Leader+ (πιλοτικά προγράµµατα
αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές) και το Equal (αντιµετώπιση
ανισοτήτων και διακρίσεων στην αγορά εργασίας). Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως το γεγονός ότι χρηµατοδοτούνται από
ένα µόνο διαρθρωτικό ταµείο, ότι εστιάζουν στη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων
και δικτύων για ανταλλαγή εµπειριών.
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· Το URBAN εγκαινιάστηκε το 1994, κατόπιν µιας πρώτης, επιτυχηµένης σειράς
προτύπων πειραµατικών (πιλοτικών) έργων. Το URBAN I (1994-99) είχε σκοπό
την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού σε 118 ευρωπαϊκές πόλεις και είχε
σαν αποτέλεσµα την ενεργό τοπική συµµετοχή και πολλά επιτυχηµένα έργα.
· Το URBAN II (2001-2006) που βασίζεται σε αυτή την επιτυχία, περιέχει αρκετές
βελτιώσεις (απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, συµπερίληψη πόλεων
µικρού και µεσαίου µεγέθους στο πρόγραµµα, µεγαλύτερη διαφάνεια στα κριτήρια
επιλογής των περιοχών, ένα πρόγραµµα δικτύωσης για την ανταλλαγή εµπειριών).
· Τα 70 προγράµµατα του URBAN II καλύπτουν έναν πληθυσµό περίπου 2,2
εκατοµµυρίων κατοίκων, µε χρηµατοδότηση 730 εκατοµµυρίων ευρώ από το
ΕΤΠΑ και συνολικές επενδύσεις 1,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα προγράµµατα
εστιάζουν στους χρηµατοοικονοµικούς (ενίσχυση ανά κάτοικο) και εδαφικούς
δείκτες (ενίσχυση ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) – η ενίσχυση ανά κάτοικο είναι
κατά 30% υψηλότερη σε σχέση µε το στόχο 2.
· Οι περιοχές του URBAN II επιλέχθηκαν από τα κράτη µέλη µε βάση
αντικειµενικούς κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες, οι οποίοι αντανακλούν τα
κριτήρια που ορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραµµές καθώς και άλλους
παράγοντες, όπως η ποιότητα του προτεινόµενου προγράµµατος, η ισόρροπη
κατανοµή των προγραµµάτων στο εσωτερικό του κράτους µέλους και η
συνεκτικότητα µε τις εθνικές και λοιπές κοινοτικές δράσεις.
· Οι περιοχές που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του URBAN II αντιµετωπίζουν πολλές
σοβαρές κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις. Για παράδειγµα, οι δείκτες
ανεργίας και εγκληµατικότητας κυµαίνονται σε ποσοστά σχεδόν διπλάσια του
κοινοτικού µέσου όρου. Επιπλέον, το ποσοστό των µεταναστών είναι
υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου στις πόλεις που συµµετέχουν στον «αστικό έλεγχο»
(Urban Audit). Τέλος, άλλο παράδειγµα είναι η αναλογία χώρων πρασίνου – ένας
δείκτης περιβάλλοντος και άνετης διαβίωσης – που ανέρχεται στο ήµισυ µόνο του
µέσου όρου των αστικών περιοχών στην ΕΕ.
· Τα προγράµµατα που προτείνονται στο πλαίσιο του URBAN II δίνουν µεγάλη
προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ανάπλαση, η οποία αντιστοιχεί στο 40% των
προγραµµατισµένων δαπανών. Οι δύο επόµενοι άξονες – κοινωνική ένταξη και
επιχειρηµατικότητα/απασχόληση – αντιστοιχούν µαζί σε 42%. Το υπόλοιπο
ποσοστό αφορά άλλες προτεραιότητες, ιδιαίτερα τις µεταφορές και την κοινωνία
των πληροφοριών µολονότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, αναλογούν µεγαλύτερα
ποσοστά σε αυτές.
· Από τα 70 προγράµµατα, 31 αφορούν συνοικίες αστικών περιοχών, 27 την
περιφερειακές περιοχές, 4 µικτές περιοχές και 8 ολόκληρες πόλεις. ∆εν φαίνεται
να υπάρχει άµεση σύνδεση ανάµεσα σε αυτήν την τυπολογία και στην
προτεραιότητα που αποδίδεται σε διαφορετικά είδη µέτρων.
· Η έγκριση µιας σειράς κοινών δεικτών που βασίζονται στον αστικό έλεγχο, για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων είναι µια σηµαντική
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση.
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· Τα προγράµµατα οργανώθηκαν σχετικά γρήγορα, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τα
προγράµµατα των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταµείων. Η απλοποίηση των
διαδικασιών στο URBAN II θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως πρότυπο και σε
άλλες περιπτώσεις.
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Συµπεράσµατα
Το ζήτηµα των αστικών περιοχών είναι µια πολιτική προτεραιότητα µε αυξανόµενη
σηµασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη µία πλευρά υπάρχουν οι παραδοσιακές
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις – η ανάπτυξη δύο ταχυτήτων
στο εσωτερικό της ίδιας πόλης, η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξη της αστικής οικονοµίας.
Παράγοντες όπως η παγκοσµιοποίηση µπορεί να εντείνουν αυτές τις πιέσεις. Από την
άλλη πλευρά, οι πόλεις διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονοµική
ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.
Από τις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του URBAN και των άλλων
κοινοτικών πρωτοβουλιών, µπορούν να εξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα για το
µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως:
· Η ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και
οικονοµικά µέτρα σε µια δεδοµένη περιοχή, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
πολύπλευρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
· Η έµφαση σε σχετικά µικρές περιοχές, µε αποτέλεσµα να µεγιστοποιείται η
επίδραση και η οικονοµική αποδοτικότητα των µέτρων.
· Η ευελιξία επιλογής περιοχών σύµφωνα µε τις εθνικές ανάγκες και
προτεραιότητες, οι οποίες παράλληλα πληρούν τα κοινοτικά κριτήρια και
επιλέγονται υπό καθεστώς διαφάνειας.
· Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η ευελιξία, ιδιαίτερα η
ορθολογική διαχείριση της κοινοτικής χρηµατοδότησης από ένα µόνο ταµείο βάσει
ενός συνόλου διαδικασιών, καλύπτοντας παράλληλα το ίδιο φάσµα µέτρων.
· Η ισχυρή έµφαση στην τοπική εταιρική σχέση, συµπεριλαµβανοµένων των
οµάδων της τοπικής κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται οι τοπικές
δυνατότητες, καθιστώντας αποτελεσµατικότερα τα προγράµµατα. Επίσης,
προωθούνται νέα ευρωπαϊκά µοντέλα διακυβέρνησης, µε αποτέλεσµα η Ευρώπη
να έρχεται πιο κοντά στους πολίτες της.
Η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN θα εξεταστεί περαιτέρω
στο πλαίσιο της αξιολόγησης του URBAN I (η σχετική έκθεση αναµένεται το 2003).
Αυτή η πληροφόρηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την προετοιµασία της τρίτης
έκθεσης για τη συνοχή και των προτάσεων της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής
µετά το 2006.
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1.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΣΤΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1.1.

Προβληµατισµός για τα αστικά κέντρα και πολιτική συνοχής
Η προβληµατική για τα αστικά κέντρα είναι θεµελιώδης για την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Κατά την έναρξη των συζητήσεων µε
θέµα τις µελλοντικές προτεραιότητες οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δεύτερη έκθεση για τη συνοχή, 2001)1 δήλωσε ότι:
Το ζήτηµα των αστικών κέντρων…τοποθετείται στο επίκεντρο της
οικονοµικής, κοινωνικής και περιφερειακής αλλαγής. Οι πόλεις είναι οι
περιοχές-κλειδιά για την προώθηση µιας στρατηγικής συνοχής και την
αειφόρου ανάπτυξης.
Στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή προσδιορίστηκαν τέσσερα βασικά θέµατα
που αφορούν στα αστικά κέντρα:
–

οι ανισότητες στο εσωτερικό επιµέρους πόλεων (οι οποίες συχνά
είναι µεγαλύτερες από τις ανισότητες µεταξύ περιφερειών της
ΕΕ)

–

οι περιβαλλοντικές πιέσεις (ιδιαίτερα έντονες στις πόλεις)

–

ο ρόλος των πόλεων ως κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη
ολόκληρης της περιοχής

–

ο πιθανός ρόλος των πόλεων µικρού και µεσαίου µεγέθους στην
επίτευξη µιας πιο ισορροπηµένης και πολυκεντρικής ανάπτυξης
στην Ευρώπη.

Παροµοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε το
URBAN II2 τονίζει την ανάγκη για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ως προς
την αστική πολιτική, καθώς προς το παρόν αυτός φαίνεται να είναι ο µόνος
τρόπος για την αντιµετώπιση των οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προβληµάτων στις αστικές ζώνες. Το Κοινοβούλιο
εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι οι µετανάστες, οι πρόσφυγες
και οι εθνικές µειονότητες συχνά πλήττονται ιδιαίτερα από τον κοινωνικό
αποκλεισµό.
Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών, στη γνωµοδότησή της για το
πλαίσιο δράσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη3, υπογράµµισε "την
αναγνώριση του αποφασιστικού ρόλου των πόλεων στην εφαρµογή των
κυρίων στόχων της ΕΕ - οικονοµική και κοινωνική συνοχή, απασχόληση,
ανταγωνιστικότητα και περιβαλλοντική βιωσιµότητα". Αυτή η αναγνώριση
"αποδεικνύει την ανάγκη µεγαλύτερης ενεργοποίησης των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στην κατάρτιση των µελλοντικών πολιτικών, και ενώ
1
2
3

Παραποµπή στο παράρτηµα
Επίσηµη Εφηµερίδα C 339 της 29.11.2000, σσ.44-47
Γνωµοδότησης της 3ης Ιουνίου 1999, CdR 115/99 τελ
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θεωρείται παράλληλα ότι οι πόλεις… θα πρέπει να αποτελέσουν πραγµατικούς
εταίρους στη διαδικασία αυτή".
Πολλά από τα προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων µπορεί να θεωρηθεί
ότι συµβάλλουν, µε τον τρόπο τους, σε ένα από τα παραπάνω θέµατα.
Μολονότι είναι δύσκολο να γίνουν γενικές εκτιµήσεις, µπορούν να
διατυπωθούν οι εξής γενικές παρατηρήσεις:
· Μεγάλο µέρος των δαπανών για το στόχο 1 αφορούν εκ των πραγµάτων
αστικές περιοχές. Συνήθως, η αστική προσέγγιση στο πλαίσιο του στόχου
1 εστιάζει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αποσκοπώντας στην
προώθηση του ρόλου των πόλεων και κωµοπόλεων ως κινητήριας
δύναµης στη συνολική ανάπτυξη µιας λιγότερο ανεπτυγµένης περιοχής.
Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό ορισµένων περιοχών του στόχου 1
(π.χ. Merseyside στο Ηνωµένο Βασίλειο) είναι η αστική φτώχεια.
· Ο στόχος 2 περιλαµβάνει µια αποκλειστικά αστική δέσµη µέτρων,
καλύπτοντας έναν πληθυσµό 7 εκατοµµυρίων. Επίσης, πολλές αστικές
περιοχές καλύπτονται από τη βιοµηχανική δέσµη µέτρων του στόχου 2.
Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του στόχου 2 επικεντρώνονται
ιδιαίτερα στην οικονοµική ανασυγκρότηση.
· Τέλος, τα µέτρα κατάρτισης στο πλαίσιο του στόχου 3 και της
πρωτοβουλίας EQUAL µπορεί να έχουν αντίκτυπο στις υποβαθµισµένες
αστικές περιοχές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αφορούν την κοινωνική
ένταξη.
Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει µια
πρόσθετη συµβολή στο πλαίσιο αυτό, εστιάζοντας στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπλαση πόλεων και γειτονιών που αντιµετωπίζουν κρίση
(βλέπε επίσης ενότητα 5 για την προστιθέµενη αξία):
· Οι περιοχές που επιλέγονται είναι µικρές εστίες στέρησης (συχνά
έντονης). Ο πολύπλευρος χαρακτήρας της αστικής υποβάθµισης απαιτεί
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που να αντιµετωπίζει ταυτόχρονα όλες τις
πτυχές του προβλήµατος και σε αυτό συµβάλλει το µικρό µέγεθος των
περιοχών.
· Τα µέτρα εστιάζουν ιδιαίτερα στην κοινωνική ένταξη και στην ανάπλαση
του φυσικού περιβάλλοντος. Η φύση των προβληµάτων στις αστικές
περιοχές συνεπάγεται ότι αυτά τα µέτρα αποτελούν συχνά απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία των µέτρων για την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης.
· Η υλοποίηση του URBAN ξεχωρίζει, καθώς χαρακτηρίζεται από το
γεγονός ότι βασίζεται στην ανάπτυξη ισχυρής εταιρικής σχέσης σε τοπικό
επίπεδο.
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1.2.

Προέλευση της πρωτοβουλίας URBAN: πειραµατικά αστικά σχέδια και
URBAN I
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µια µακροχρόνια δέσµευση για την αντιµετώπιση
προβληµάτων σε αστικές περιοχές. Την περίοδο 1989-1993 εγκρίθηκαν 33
πειραµατικά αστικά σχέδια – µε κοινοτική συνεισφορά ύψους 101
εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση άµεσης ενίσχυσης
καινοτόµων δραστηριοτήτων αστικής ανάπλασης και σχεδιασµού από το
ΕΤΠΑ. Η καινοτοµία ήταν το βασικό στοιχείο και µιας δεύτερης οµάδας 26
πειραµατικών αστικών σχεδίων που ξεκίνησαν το 1997 µε συνεισφορά του
ΕΤΠΑ ύψους 63 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτές οι δράσεις θεωρήθηκαν ως ένα
εργαστήριο για να δοκιµαστούν πρωτότυπες ιδέες και καινοτόµες
προσεγγίσεις στα αστικά προβλήµατα.
Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN εγκαινιάστηκε κατά την περίοδο 19941999, καλύπτοντας 118 περιοχές και στα 15 κράτη µέλη. Η κοινοτική
συνεισφορά ανήλθε σε 950 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, σε τιµές 1999 (βλέπε
πίνακα 1 "URBAN I και URBAN II: βασικά στοιχεία" στο παράρτηµα).
Στόχος ήταν να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της αστικής υποβάθµισης µε
συνολικό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, το URBAN εδραίωσε την εµπειρία που
αποκόµισε από τις καινοτοµίες οι οποίες δοκιµάστηκαν στο πλαίσιο των
πειραµατικών αστικών σχεδίων, ανοίγοντας το δρόµο για µια προσέγγιση
περισσότερο προσαρµοσµένη στις αστικές ανισότητες σε σχέση µε τα
προγράµµατα των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταµείων.
Η τελική αξιολόγηση του URBAN I βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δε
αποτελέσµατα αναµένονται το 2003. Μερικά παραδείγµατα µέτρων και
έργων παρουσιάζονται στο πλαίσιο 1.
Πλαίσιο 1: URBAN I και πειραµατικά αστικά σχέδια – παραδείγµατα
µέτρων
· Φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση. Σε αυτήν περιλαµβάνεται η
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης Bari (Ιταλία) η οποία θα
βελτιώσει δραστικά την ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Ένα άλλο
παράδειγµα είναι η ανακαίνιση του Lasipalatsi, ενός παραµεληµένου
κτιρίου στο Ελσίνκι, ώστε να µετατραπεί σε κέντρο δραστηριοτήτων
σχετικά µε τα πολυµέσα (όπως η πρόσβαση µεταναστών, νέων και
ανέργων στο ∆ιαδίκτυο).
· Καινοτόµοι τρόποι για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της
απασχόλησης, όπως ένα λεωφορείο που χρησιµοποιείται για τη διάδοση
πληροφοριών για την απασχόληση και την κατάρτιση στο Porto.
· Μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, όπως η
επαναλειτουργία µιας τοπικής αγοράς και η υποστήριξη επιχειρήσεων
µεταναστών στη Βιέννη.
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· Μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων, όπως ένα
έργο για τη µείωση του αριθµού των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο
στη Βαρκελώνη και ένα άλλο που αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις τις
οποίες θα διαχειρίζονται οµάδες της τοπικής κοινότητας στη Μασσαλία.
1.3.

Πεδίο εφαρµογής του URBAN II
Η δεύτερη γενιά προγραµµάτων – το URBAN II – καλύπτει την περίοδο
2001-2006. Με επιδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους 700 εκατοµµυρίων ευρώ σε
τιµές 1999, είναι γενικά συγκρίσιµο όσον αφορά το µέγεθος και το πεδίο
εφαρµογής µε το URBAN I (βλέπε πίνακα 1 στο παράρτηµα). Στην
πραγµατικότητα, µολονότι η συνολική επιδότηση είναι λίγο µικρότερη, το
γεγονός ότι το URBAN II εστιάζει σε λιγότερα προγράµµατα συνεπάγεται
µεγαλύτερη ένταση χρηµατοδότησης του ΕΤΠΑ – τόσο ανά κάτοικο όσο και
ανά πρόγραµµα – σε σχέση µε τον πρώτο γύρο προγραµµάτων. Οι βασικοί
στόχοι του URBAN II – αστική ανάπλαση µε ιδιαίτερη έµφαση στην
κοινωνική ένταξη, την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα – είναι
παρόµοιοι µε αυτούς τους URBAN I (βλέπε πλαίσιο για τις προτεραιότητες
όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές), µολονότι υπάρχουν και
κάποιες διαφοροποιήσεις (βλέπε παρακάτω).
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τόσο του URBAN I όσο και του URBAN II
είναι ότι αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη µιας ουσιαστικής
εταιρικής σχέσης µε τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινότητα. Ο
σηµαντικός ρόλος των τοπικών αρχών στην καθηµερινή διαχείριση (βλέπε
παρακάτω) είναι µοναδικός στο είδος του µεταξύ των προγραµµάτων των
διαρθρωτικών ταµείων. Ποσοστό άνω του 80% των προγραµµάτων
εκπονήθηκαν σε συνεργασία µε τοπικούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων
οµάδων της τοπικής κοινότητας.
Πλαίσιο 2: Προτεραιότητες δράσεων,
κατευθυντήριες γραµµές του URBAN II4

όπως

ορίζονται

στις

· Πολυλειτουργική και φιλική προς το περιβάλλον ανάπλαση βιοµηχανικών
εκτάσεων5. Θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να δηµιουργεί
δυνατότητες απασχόλησης, να ενσωµατώνει τις τοπικές κοινότητες
(συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών µειονοτήτων), να βελτιώνει την
ασφάλεια και, γενικότερα, να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης στις
αστικές περιοχές.
· Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης.
· Ένταξη των αποκλεισµένων ατόµων και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση
στις δηµόσιες υπηρεσίες.

4
5

Για αυτές τις προτεραιότητες ανατρέξτε για παράδειγµα στην §12 και στο παράρτηµα I των
κατευθυντήριων γραµµών του URBAN, βλέπε παραποµπή στο παράρτηµα I του παρόντος.
Ωστόσο, η ανακαίνιση κατοικιών εξαιρείται ρητά.
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· Ανάπτυξη περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και ολοκληρωµένων
συστηµάτων για τις δηµόσιες µεταφορές.
· Ελαχιστοποίηση και επεξεργασία λυµάτων, µείωση του θορύβου και
προώθηση της αποτελεσµατικότερης χρήσης της ενέργειας.
· Ανάπτυξη του δυναµικού των τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινωνίας των
πληροφοριών στον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα.
Κατά την επιλογή από τις ανωτέρω προτεραιότητες, τα προγράµµατα του
URBAN απαιτείται να εµφανίζουν κάποια δέσµευση για οργανωτική
αλλαγή, συλλογική διαχείριση, παροχή και ενίσχυση των δυνατοτήτων που
δύνανται να µεταβιβαστούν σε βασικούς πρακτικούς τοµείς.
Μολονότι το URBAN II αποτελεί, σε µεγάλο βαθµό, συνέχεια του URBAN
I, υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν τα
διδάγµατα που αποκοµίστηκαν, καθώς και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου6:
· Συµπερίληψη πόλεων µικρού και µεσαίου µεγέθους. Το όριο των 100.000
κατοίκων του URBAN I για το συνολικό πληθυσµό µιας πόλης
καταργήθηκε. Ο µόνος περιορισµός του URBAN II είναι σε επίπεδο
προγράµµατος (η περιοχή του προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον 20.000 κατοίκους – 10.000 σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε
επαρκή αιτιολόγηση).
· Σαφή κριτήρια για την επιλογή των περιοχών (βλέπε ενότητα 3.1), όπως
ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές του URBAN II. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής (βλέπε
ενότητα 3.2).
· Χρήση ενός µόνο ταµείου προκειµένου να απλοποιηθεί σηµαντικά η
διαδικασία διαχείρισης. Στο παρελθόν, τόσο το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (ΕΚΤ) πραγµατοποιούσαν παρεµβάσεις στις περιοχές του
URBAN, µε αποτέλεσµα να επαναλαµβάνονται ορισµένες διαδικασίες.
Το URBAN II χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ, µε
αποτέλεσµα σε κάποιους τοµείς να µοιράζεται ο διαχειριστικός φόρτος
εργασίας, π.χ. όσον αφορά τις αιτήσεις πληρωµής. Ωστόσο, αυτό δεν
σηµαίνει ότι τα µέτρα τύπου του ΕΚΤ – συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης και άλλων µέτρων για την αντιµετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισµού – εξαιρούνται: το URBAN II διατηρεί την ευελιξία του,
επιτρέποντας να δαπανηθούν κονδύλια του ΕΤΠΑ σε µέτρα τύπου του
ΕΚΤ (και, σπανιότερα, σε µέτρα που θα καλύπτονταν από τα υπόλοιπα
διαρθρωτικά ταµεία).

6

Βλέπε παράρτηµα I για παραποµπές.
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· Χρήση και ανάπτυξη του αστικού ελέγχου ως συστηµατικής πηγής
πληροφόρησης.7 Επιπλέον, έχει βελτιωθεί όσον αφορά τη συνέπεια και
την ποιότητα της παρακολούθησης, καθώς θεσπίστηκε ένα κοινό σύνολο
δεικτών (βλέπε ενότητα 5.3).
· Υποστήριξη των εκ των προτέρων αξιολογήσεων.
· Νέο πρόγραµµα δικτύωσης για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών στο αστικό περιβάλλον.
1.4.

Χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να καλύπτει έως και 75% του συνολικού
κόστους στις περιοχές του στόχου 1 και έως και 50% στις υπόλοιπες
περιοχές. Για την περίοδο 2001-2006, η Επιτροπή συνέταξε έναν πίνακα
χρηµατοδότησης ανά κράτος µέλος (βλέπε πίνακα 2 στο παράρτηµα) µε
βάση τρεις αντικειµενικούς δείκτες8:
· Αστικός πληθυσµός στο κράτος µέλος
· Ανεργία στις αστικές περιοχές
· Μακροχρόνια ανεργία στις αστικές περιοχές
Κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τα κράτη µέλη, ο αριθµός των
προγραµµάτων ορίστηκε σε 70. Ελήφθησαν υπόψη οι εθνικές συνεισφορές
και η ανάγκη χρηµατοδοτικής εστίασης. Το σύνολο µοιράστηκε στα κράτη
µέλη ανάλογα µε το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιµο στο καθένα.
Οι περιοχές µε σχετικά µικρή έκταση και πληθυσµό που καλύπτονται από το
URBAN II καθιστούν εφικτή µια υψηλή ένταση ενίσχυσης - 30% υψηλότερη
σε σχέση µε τις περιοχές του στόχου 2 όσον αφορά την ετήσια ενίσχυση ανά
κάτοικο9. Αυτά τα στοιχεία είναι ακόµη πιο εντυπωσιακά δεδοµένου του
σχετικά µικρού µεγέθους των περιοχών που καλύπτονται από το URBAN II,
µε αποτέλεσµα η ενίσχυση ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο να είναι, σε γενικές
γραµµές, τρεις φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αστικής δέσµης
του στόχου 2. Αυτή η τελευταία διαπίστωση είναι ενδιαφέρουσα: µολονότι η
κοινοτική συνεισφορά ανά κάτοικο είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την
αποτίµηση της έντασης ενίσχυσης, µια υψηλή χρηµατοδότηση ανά

7

8

9

Ο αστικός έλεγχος (Urban Audit), ο οποίος δηµοσιεύτηκε από την Επιτροπή το 2000,
λαµβάνει υπόψη την ποιότητα ζωής σε 58 ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεντρώνει ένα µεγάλο
εύρος κοινωνικοοικονοµικών δεικτών – οι οποίοι περιλαµβάνουν τοµείς όπως η συµµετοχή
στη ζωή των πολιτών, η διδασκαλία και η κατάρτιση, το περιβάλλον, ο πολιτισµός και ο
ελεύθερος χρόνος.
Καθώς η επιδότηση που προέκυψε για το Λουξεµβούργο ήταν σχετικά µικρή, οι εθνικές αρχές
ζήτησαν τη µεταφορά του ποσού στο πρόγραµµα INTERREG του Λουξεµβούργου. Η
Επιτροπή συµφώνησε µε αυτό το αίτηµα.
Ωστόσο, αυτό το ποσό πρέπει να ερµηνευτεί υπό το πρίσµα της µεγαλύτερης κλίµακας και
κάλυψης του στόχου 2, µε δαπάνες µόνο για την αστική δέσµη ύψους 2,193 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για την περίοδο 2000-2006 και πληθυσµό-στόχο περίπου 7 εκατοµµύρια κατοίκους,
δηλαδή περίπου τριπλάσια κλίµακα από αυτή του URBAN II.
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τετραγωνικό χιλιόµετρο έχει σηµαντικό αντίκτυπο στον τοπικό σχεδιασµό
και στην ανάπλαση των αστικών εδαφών.
Συνεπώς, τα προγράµµατα χαρακτηρίζονται από µια µέση έως υψηλή κατά
κεφαλήν ένταση ενίσχυσης, η οποία καθίσταται ακόµη πιο αποτελεσµατική
και εµφανής λόγω της µικρής έκτασης των περιοχών. Τόσο το µικρό µέγεθος
όσο και η υψηλή ένταση της ενίσχυσης επιτρέπουν µια ολοκληρωµένη και
συντονισµένη προσέγγιση ως προς τις πολλές διαφορετικές πτυχές που
χαρακτηρίζουν την υστέρηση στα "µελανά σηµεία" των αστικών κέντρων.
Αυτή η ολοκληρωµένη προσέγγιση είναι ένας σηµαντικός στόχος της
πρωτοβουλίας URBAN.
2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

2.1.

Το πλαίσιο επιλογής
· Αποκεντρωµένη λήψη αποφάσεων. Κάθε κράτος µέλος επέλεξε τις
δικές του περιοχές µε βάση τις ποσοστώσεις που όρισε η Επιτροπή.
Επιπλέον, κάθε κράτος µέλος ανέλαβε την κατανοµή της χρηµατοδότησης
µεταξύ των περιοχών. Αυτή η διαδικασία είναι σύµφωνη µε την αρχή της
επικουρικότητας και, επίσης, λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η φύση των
προβληµάτων στις αστικές περιοχές διαφοροποιείται σηµαντικά από χώρα
σε χώρα.
· Ένα κοινό κοινοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, προκειµένου να διατηρηθεί η
συνεκτικότητα και η αποτελεσµατικότητα, η Επιτροπή όρισε
κατευθυντήριες γραµµές για την επιλογή και την κατανοµή της
χρηµατοδότησης. Προκειµένου να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα, κάθε
περιοχή πρέπει να έχει τουλάχιστον 20.000 κατοίκους (µολονότι σε
επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις αυτός ο αριθµός µπορεί να µειωθεί
σε 10.000). Επιπλέον, η χρηµατοδότηση πρέπει να επαρκεί για να
εξασφαλίσει για κάθε πρόγραµµα µια ελάχιστη κατά κεφαλήν ένταση
ενίσχυσης 500 ευρώ για την περίοδο προγραµµατισµού.
· Αντικειµενικά κριτήρια. Για να είναι επιλέξιµες, οι αστικές περιοχές
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τρία από εννέα κριτήρια, εξασφαλίζοντας
µε αυτόν τον τρόπο ότι οι περιοχές URBAN που επιλέχτηκαν είναι αυτές
µε τις περισσότερες ανάγκες, που αντιµετωπίζουν πολλαπλά προβλήµατα
υστέρησης και όχι εκείνες που έχουν κακές επιδόσεις σε ένα µόνο δείκτη.
Τα εννέα κριτήρια ήταν:
–

Υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας

–

Χαµηλό ποσοστό οικονοµικής δραστηριότητας

–

Υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισµού

–

Ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονοµικών
και κοινωνικών προβληµάτων

–

Μεγάλο αριθµό µεταναστών, εθνικών µειονοτήτων ή προσφύγων
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–

Χαµηλό ποσοστό εκπαίδευσης, σηµαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων
και υψηλά ποσοστά µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο,

–

Υψηλό ποσοστό εγκληµατικότητας

–

Ασταθείς δηµογραφικές τάσεις

–

Ιδιαίτερα υποβαθµισµένο περιβάλλον

Η φιλοσοφία αυτή της αποκεντρωµένης προσέγγισης έχει δύο όψεις. Από τη
µία πλευρά, τηρεί την αρχή της επικουρικότητας και αναγνωρίζει ότι τα
προβλήµατα των αστικών περιοχών ενδέχεται να διαφοροποιούνται
σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Από την άλλη πλευρά, διατηρεί τη
συνεκτικότητα σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω της χρήσης ενός συµφωνηµένου
συνόλου αντικειµενικών κριτηρίων.
2.2.

∆ιαδικασία επιλογής στο εσωτερικό των κρατών µελών
Η διαδικασία επιλογής που υιοθετήθηκε από τις εθνικές αρχές
διαφοροποιήθηκε από χώρα σε χώρα, αλλά ένα από τα πλέον θετικά στοιχεία
ήταν η διαφάνεια της όλης διαδικασίας. Η διαδικασία επιλογής ξεκινούσε
συνήθως είτε µε την προκήρυξη διαγωνισµού/τη δηµοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (π.χ. Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) είτε µε την
εκπόνηση στατιστικής ανάλυσης βάσει των δεικτών που ορίστηκαν στις
κατευθυντήριες γραµµές (π.χ. Κάτω Χώρες, ∆ανία, Πορτογαλία).
Κατά την επιλογή των περιοχών του URBAN II, εντοπίστηκαν τέσσερα
επαναλαµβανόµενα κριτήρια:
· ∆ιαφανείς κοινωνικοοικονοµικοί δείκτες. Όλα τα κράτη µέλη
βασίστηκαν σε µεγάλο βαθµό σε κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες που
αντανακλούν µερικά ή όλα τα κριτήρια που ορίστηκαν στις
κατευθυντήριες γραµµές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η
προσέγγιση είχε τη µορφή µιας τυπικής στατιστικής ανάλυσης σε
επιλεγµένες περιοχές που πληρούσαν σε µεγαλύτερο βαθµό τα εν λόγω
κριτήρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, διενεργήθηκε έλεγχος από
ανεξάρτητο φορέα ή εµπειρογνώµονα στις προτεινόµενες περιοχές
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι πληρούν τουλάχιστον έναν ελάχιστο
αριθµό των κριτηρίων των κατευθυντήριων γραµµών. Πολλές φορές, τα
κράτη µέλη συνδύασαν αυτή την ανάλυση µε άλλους
κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες, οι οποίοι αντανακλούσαν τις εθνικές
προτεραιότητες.
· Ένα στοιχείο που εµφανιζόταν συχνά ήταν οι αξιολογήσεις της
ποιότητας των προτεινόµενων προγραµµάτων και της χρηµατοδοτικής
δυνατότητας της διαχειριστικής αρχής. Αυτές οι αξιολογήσεις
περιελάµβαναν χαρακτηριστικά όπως η εκτιµώµενη δυνατότητα
παραγωγής καινοτόµων έργων.
· Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό ήταν η εδαφική ισορροπία. Για
παράδειγµα, το Βέλγιο ανέθεσε από ένα πρόγραµµα στις Βρυξέλλες, τη
Φλάνδρα και τη Βαλονία και, στη συνέχεια, κάθε περιφέρεια
διαχειρίστηκε τη διαδικασία επιλογής. Η Γερµανία οργάνωσε έναν εθνικό
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διαγωνισµό, αλλά όρισε ένα µέγιστο όριο ενός προγράµµατος ανά
κρατίδιο (Land).
· Συνεκτικότητα µε εθνικές ή άλλες κοινοτικές δράσεις. Μερικές χώρες
(ιδιαίτερα η Γαλλία και η Σουηδία) επέλεξαν περιοχές που ήδη
καλύπτονταν από εθνικά προγράµµατα αναζωογόνησης. Στις Βρυξέλλες,
το πρόγραµµα καλύπτει µια ανάγκη που υπάγεται εν µέρει στο στόχο 2,
συνεπώς είναι συµπληρωµατικό του προγράµµατος του στόχου 2.
Αντίθετα, η Φινλανδία περιόρισε τις επιλογές της σε περιοχές που δεν
καλύπτονται ήδη από τα προγράµµατα των άλλων διαρθρωτικών ταµείων.
2.3.

Γεωγραφική θέση των προγραµµάτων του URBAN II
Οι περισσότερες περιοχές του URBAN II είναι νέες και δεν είχαν προταθεί
στο πλαίσιο του URBAN I (βλέπε χάρτη στο παράρτηµα). Ωστόσο,
υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα:
· Οι περιοχές Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Bastia και Val de Seine στη
Γαλλία, καθώς και η Λισσαβόνα στην Πορτογαλία. Σε κάθε περίπτωση, η
συνολική περιοχή του URBAN II περιλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή
εφαρµογής του URBAN I.
· Οι περιοχές Ελσίνκι-Vantaa στη Φινλανδία και Kiel στη Γερµανία, όπου
υπάρχει σηµαντική επικάλυψη µεταξύ των περιοχών του τρέχοντος και
του προηγούµενου προγράµµατος.
· Η περιοχή Graz στην Αυστρία, όπου υπάρχει πολύ µικρή επικάλυψη
µεταξύ των δύο περιοχών.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από την περιοχή Bastia, η διαχειριστική
αρχή παραµένει η ίδια. Εποµένως, κατέστη δυνατό να αξιοποιηθεί η εµπειρία
από το URBAN I στο URBAN II. Παρόµοια δυνατότητα υπάρχει και σε
περιοχές όπου, αν και δεν υπάρχει επικάλυψη, η ίδια πόλη συµµετείχε τόσο
στο URBAN I όσο και στο URBAN II. Υπάρχουν πολλά τέτοια
παραδείγµατα, στα οποία περιλαµβάνονται οι Βρυξέλλες, το Porto και η
Γένοβα (και στις τρεις περιπτώσεις, το URBAN I και το URBAN II
αφορούσαν γειτονικές περιοχές), το Bordeaux (όπου το URBAN II συνεχίζει
ένα πειραµατικό αστικό σχέδιο), το Bristol, το Rotterdam και η Βιέννη.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η επικάλυψη µε τους στόχους 1 και 2
(βλέπε πίνακα παρακάτω και πίνακα 3 στο παράρτηµα). Σε γενικές γραµµές,
οι περιοχές του URBAN II είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες µεταξύ των
περιοχών του στόχου 1, περιοχών του στόχου 2 και περιοχών εκτός αυτών
των στόχων. Αυτό το στοιχείο έρχεται σε έντονη αντίθεση µε το URBAN I,
όπου η πλειοψηφία των προγραµµάτων αφορούσαν το στόχο 1 και µόνο το
ένα έκτο των προγραµµάτων δεν αφορούσαν αυτούς τους στόχους. Μια
εξήγηση για αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι το URBAN I είχε µια
προκαθορισµένη ποσόστωση για τις περιοχές του στόχου 1, περιορισµός ο
οποίος καταργήθηκε στο URBAN II.
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Επικάλυψη µε τα προγράµµατα των άλλων διαρθρωτικών ταµείων:
αριθµός και αναλογία προγραµµάτων που καλύπτονται από
διαφορετικούς στόχους
URBAN I

URBAN II

Στόχος 1 (ή 6)

56% (66 προγράµµατα)

39% (27 προγράµµατα)

Στόχος 2 (ή 5β)

28% (33)

27% (19)

Άλλοι στόχοι

17% (20)

34% (24)

2.4.

Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των περιοχών που επιλέχθηκαν
Το URBAN II καλύπτει έναν πληθυσµό περίπου 2.156.000 ατόµων. Οι
περιοχές του προγράµµατος µπορούν να κατανεµηθούν σε τρεις γενικές
κατηγορίες (βλέπε πίνακα 3):
· Περιοχές στο κέντρο των πόλεων, δηλαδή στο κέντρο της πόλης ή στον
εσωτερικό δακτύλιο πυκνής δόµησης, συχνά σε κτίρια που
χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Οι περιοχές στο κέντρο της πόλης
είναι ο συνηθέστερος τύπος περιοχής που καλύπτει το URBAN II - 31
από τις 70 περιοχές των προγραµµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν περίπου
1 εκατοµµύριο κατοίκους (σχεδόν το ήµισυ του πληθυσµού του URBAN)
κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία.
· Περιφερειακές περιοχές και προάστια. Αυτή η κατηγορία επίσης είναι
πολύ συνηθισµένη στα προγράµµατα του URBAN II, καθώς καλύπτει 27
περιοχές και περίπου 800.000 κατοίκους.
· Μικρές πόλεις, όπου το URBAN καλύπτει ολόκληρη ή το µεγαλύτερο
µέρος της πόλης και δεν έχει νόηµα να διαχωριστεί το κέντρο της πόλης
από τα προάστια. Αυτή είναι η µικρότερη κατηγορία, µε 8 προγράµµατα
και 240.000 κατοίκους.
Επιπλέον, τέσσερα προγράµµατα αποτέλεσαν εσκεµµένα ένα συνδυασµό
περιοχών στο κέντρο και στην περιφέρεια της πόλης, σε µια προσπάθεια
να βελτιωθούν οι συνδέσεις µεταξύ αυτών των δύο τύπων περιοχών.
Οι περιοχές του URBAN είναι σχετικά µικρές σε σχέση µε τις αντίστοιχες
των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταµείων. Το µεγαλύτερο πρόγραµµα (περιοχές
Hetton και Merton στο Ηνωµένο Βασίλειο) καλύπτει µία περιοχή έκτασης 60
τετραγωνικών χιλιοµέτρων και το µικρότερο µία περιοχή (περιοχή Orense
στην Ισπανία) µισού τετραγωνικού χιλιοµέτρου. Το πρόγραµµα µε το
µεγαλύτερο πληθυσµό (στο Άµστερνταµ) αφορά 62.000 κατοίκους, ενώ
αυτό µε το µικρότερο πληθυσµό (περιοχή Amadora στην Πορτογαλία) µόλις
10.000 κατοίκους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε σε άλλο σηµείο, η ένταση
ενίσχυσης είναι σχετικά υψηλή – η ετήσια ενίσχυση ανά κάτοικο είναι κατά
30% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του στόχου 2.
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Η πρώτη αξιοσηµείωτη παρατήρηση αφορά τα επίπεδα της ανεργίας στις
περιοχές του URBAN. Κατά µέσο όρο, περίπου 17% του πληθυσµού στις
περιοχές του URBAN II είναι άνεργοι, σε σύγκριση µε περίπου 8% για
ολόκληρη την ΕΕ την ίδια περίοδο. Σε σύνολο 66 προγραµµάτων του
URBAN όπου γίνεται αναφορά στο δείκτη ανεργίας, µόνο 8 (κυρίως από το
Ηνωµένο Βασίλειο) έχουν δείκτη ανεργίας µικρότερο από τον κοινοτικό
µέσο όρο. Από αυτά τα 8 προγράµµατα, πέντε υπερβαίνουν τον εθνικό µέσο
όρο, δηλαδή έχουν υψηλό δείκτη ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Στο άλλο άκρο
της κλίµακας, η περιοχή Mola di Bari στην Ιταλία αναφέρει δείκτη ανεργίας
50% και 16 από τις 66 περιοχές αναφέρουν δείκτη ανεργίας 25% ή
µεγαλύτερο.
Οι εθνικές µειονότητες, οι µετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν
σχεδόν το 14% του πληθυσµού των περιοχών του URBAN. Αυτός ο αριθµός
είναι περίπου τετραπλάσιος του αντίστοιχου κοινοτικού µέσου όρου (µόλις
3,5% του πληθυσµού της Ένωσης κατάγεται από χώρες µη µέλη της ΕΕ) και
υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο δείκτη για τις πόλεις που καλύπτονται
από τον αστικό έλεγχο (6%).
Η εγκληµατικότητα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα στις περιοχές του
URBAN, καθώς είναι σχεδόν διπλάσια του κοινοτικού µέσου όρου
(περισσότερα από 100 αδικήµατα ανά έτος και ανά 1.000 κατοίκους, σε
σύγκριση µε 55 για όλη την ΕΕ). Η πραγµατική εικόνα στις περιοχές του
URBAN είναι µάλλον χειρότερη, καθώς οι περιοχές µε υψηλά ποσοστά
αποκλεισµού είναι εκείνες στις οποίες εντοπίζεται η µεγαλύτερη δυσπιστία
προς τις αστυνοµικές αρχές (και εποµένως οι λιγότερες καταγγελίες
εγκληµατικών πράξεων). Η εγκληµατικότητα δεν έχει δυσµενείς επιπτώσεις
µόνο για τα θύµατα αλλά µπορεί να συµβάλει στη συνολική παρακµή µιας
περιοχής, καθώς οι επιχειρήσεις και τα άτοµα την εγκαταλείπουν (ιδιαίτερα
από τα ισχυρότερα οικονοµικά στρώµατα).
Η ηλικιακή διάρθρωση των περιοχών του URBAN όσον αφορά τους
ηλικιωµένους άνω των 60 ετών (18% του πληθυσµού) και τους νέους κάτω
των 16 ετών (επίσης 18%) είναι ανάλογη του κοινοτικού µέσου όρου.
Ωστόσο, η ηλικιακή διάρθρωση είναι ελαφρώς διαφορετική από την
αναµενόµενη σε µια πόλη – τα αντίστοιχα στοιχεία για τις πόλεις που
συµµετέχουν στον αστικό έλεγχο είναι 16,4% για τα άτοµα άνω των 60 ετών
και 17,1% για τους νέους.
Τέλος, υπάρχουν λιγότεροι χώροι πρασίνου στις περιοχές του URBAN. Οι
χώροι πρασίνου αντιστοιχούν σε περίπου 10,5% της συνολικής έκτασης των
περιοχών του URBAN, σε σύγκριση µε ποσοστό 20,5% για τις πόλεις που
συµµετέχουν στον αστικό έλεγχο. Αυτή η έλλειψη άνετης διαβίωσης είναι
µόνο ένα παράδειγµα των ευρύτερων περιβαλλοντικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι περιοχές του URBAN.
Αυτά τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται από την ανάλυση SWOT
(Πλεονεκτήµατα, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές) που παρέχεται στα
προγράµµατα. Η ανεργία και η φτώχεια θεωρήθηκαν οι δύο βασικότερες
προκλήσεις, καθώς κατατάχτηκαν στις σηµαντικές αδυναµίες και απειλές σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Πράγµατι, οι περισσότερες αναλύσεις SWOT
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απέδωσαν προτεραιότητα σε έναν από αυτούς τους παράγοντες. Ωστόσο,
διάφοροι άλλοι παράγοντες – όπως η οικονοµική αλλαγή, το χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η υψηλή εγκληµατικότητα
και η έντονη παρουσία εθνικών µειονοτήτων – αναφέρθηκαν επίσης µεταξύ
των προκλήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις.
3.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μετά τη δηµοσίευση των κατευθυντήριων γραµµών του URBAN της 28ης
Απριλίου 2000, τα κράτη µέλη είχαν στη διάθεσή τους 6 µήνες για να
εκπονήσουν και να υποβάλουν τα προγράµµατά τους. Στην πράξη, για
διάφορους λόγους, όπως καθυστερήσεις που οφείλονταν στη διενέργεια
διαγωνισµών επιλογής και στις εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τοπικούς
εταίρους, µολονότι ορισµένα προγράµµατα υποβλήθηκαν εγκαίρως, πολλά
άλλα καθυστέρησαν. Ορισµένα από αυτά δεν υποβλήθηκαν παρά τον Ιούνιο
του 2001 (ιδιαίτερα τα προγράµµατα του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Πορτογαλίας).
Ωστόσο, όλα τα προγράµµατα του URBAN II εγκρίθηκαν πριν από τα τέλη
του 2001. Χρειάστηκαν σηµαντικές προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό και
οι χρόνοι έγκρισης ήταν αισθητά µικρότεροι σε σχέση µε τα προγράµµατα
άλλων διαρθρωτικών ταµείων (βλέπε πίνακα 4). Για παράδειγµα, µόλις 5
προγράµµατα του URBAN (7% του συνόλου) χρειάστηκαν περισσότερο από
ένα έτος για να εγκριθούν. Αυτό το στοιχείο κρίνεται θετικό σε σύγκριση µε
τα αντίστοιχα ποσοστά των προγραµµάτων του στόχου 1 (24%) και του
στόχου 2 (24%).
Μία πιθανή εξήγηση για αυτό το θετικό αποτέλεσµα είναι η σχετική
απλότητα των προγραµµάτων και των διαδικασιών του URBAN. Ένας άλλος
παράγοντας που πιθανόν επηρέασε το αποτέλεσµα είναι η σύσταση µιας
ειδικής µονάδας αποκλειστικά για το URBAN II στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην προαγωγή της γνώσης σε θέµατα αστικής
ανάπλασης στην Επιτροπή. Επίσης, αποτέλεσε µια απάντηση στην κριτική
που είχε δεχθεί το URBAN I από το Ελεγκτικό Συνέδριο – σύµφωνα µε την
οποία ένας υπερβολικά µεγάλος αριθµός υπαλλήλων απασχολούνταν στα
προγράµµατα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε συχνή εναλλαγή προσωπικού.
Η περίοδος µεταξύ της παραλαβής των προγραµµάτων και της τελικής
έγκρισής τους από την Επιτροπή χρησιµοποιήθηκε κατά την αναζήτηση
πιθανών βελτιώσεων. Μεταξύ των συνηθέστερων αλλαγών που έγιναν, ήταν
οι εξής:
· Τροποποιήσεις προκειµένου οι προτεραιότητες να προσεγγίσουν τις
κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής ανταγωνισµού,
των πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, τις ίσες ευκαιρίες, την
κοινωνία της πληροφορίας.
· Αλλαγές για να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός µε τα προγράµµατα
των άλλων διαρθρωτικών ταµείων στην ίδια περιοχή και για να τηρούνται
οι κανόνες επιλεξιµότητας.
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· Εισαγωγή κοινών κοινωνικοοικονοµικών δεικτών και κοινών δεικτών
επιδόσεων των προγραµµάτων.
3.1.

Περιεχόµενο των προγραµµάτων
Από τις προτεραιότητες που ορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραµµές,
προκύπτει µια σαφής διάκριση ανάµεσα στις τρεις πρώτες προτεραιότητες
δαπανών, δηλαδή τη φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση, την κοινωνική
ένταξη και την επιχειρηµατικότητα/απασχόληση, οι οποίες από µόνες τους
καλύπτουν 80% των προγραµµατισµένων δαπανών και στους υπόλοιπους
άξονες (βλέπε πίνακα 8):
· Η φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση ("ανάπτυξη φιλικότερων προς το
περιβάλλον συστηµάτων") αντιστοιχεί σε 40% των προγραµµατισµένων
δαπανών. Το υψηλότερο ποσοστό σηµειώνεται στην Αυστρία (59%) και
το χαµηλότερο στη Φινλανδία και τη Σουηδία (0%).
· Η κοινωνική ένταξη αντιστοιχεί σε 21% των προγραµµατισµένων
δαπανών. Το υψηλότερο ποσοστό σηµειώνεται στη Φινλανδία (47%) και
το χαµηλότερο στην Αυστρία (3%).
· Η επιχειρηµατικότητα και η απασχόληση αντιστοιχούν σε 21% των
προγραµµατισµένων δαπανών. Το υψηλότερο ποσοστό σηµειώνεται στη
Σουηδία (71%) και το χαµηλότερο στην Ιρλανδία (7%).
· Ο µεταφορές αντιστοιχούν σε 8% των προγραµµατισµένων δαπανών. Το
υψηλότερο ποσοστό σηµειώνεται στις Κάτω Χώρες (18%) και το
χαµηλότερο στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και τη
Σουηδία (0%).
· Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών αντιστοιχούν σε
4% των προγραµµατισµένων δαπανών. Το υψηλότερο ποσοστό
σηµειώνεται στη Φινλανδία (16%) και το χαµηλότερο στην Πορτογαλία
και τη Σουηδία (0%).
∆εν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στα προτεινόµενα µοντέλα δαπανών
µεταξύ των περιοχών στο κέντρο και στην περιφέρεια της πόλης. Ωστόσο,
στις περιπτώσεις που καλύπτεται ολόκληρη η πόλη από το URBAN, υπάρχει
µια ελαφρά τάση µείωσης των δαπανών για ανάπλαση του περιβάλλοντος
(σε 34% από 40% για όλο το URBAN II) και ανάλογης αύξησης των
δαπανών στους υπόλοιπους τοµείς.
Παροµοίως, είναι λίγες οι συστηµατικές διαφορές µεταξύ των πόλεων
µικρού, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους, µε µία αξιοσηµείωτη εξαίρεση: οι
µεγάλες πόλεις προτείνουν το 7% της συνολικής επιδότησης να δαπανηθεί
στις ΤΠΕ, σε αντίθεση µε τις µικρές πόλεις (µόλις 2%) και τις πόλεις
µεσαίου µεγέθους (µόλις 3%).
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3.2.

Παραδείγµατα έργων ανά προτεραιότητα δαπανών
Η περιοχή Pescara στην Ιταλία παρέχει ένα παράδειγµα έργου φυσικής και
περιβαλλοντικής ανάπλασης. Περιλαµβάνει µια µεγάλη εγκαταλελειµµένη
ζώνη γύρω από σιδηροδροµική γραµµή. Προβλέπεται η ανάπλασή της και η
µετατροπή της σε χώρο στάθµευσης, η οποία περιλαµβάνει δενδροφύτευση
και κατασκευή σήραγγας κάτω από τη σιδηροδροµική γραµµή. Ένα άλλο
παράδειγµα είναι η περιοχή Mola di Bari, όπου το αποχετευτικό δίκτυο έχει
µολύνει τις ακτές. Προβλέπεται η κατασκευή ενός σταθµού επεξεργασίας
αποβλήτων και η ανάπλαση της ακτής, προκειµένου να ενισχυθεί ο
τουρισµός και να βελτιωθεί η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
Πολλά προγράµµατα προβλέπουν την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων10 και
δηµόσιων χώρων (οδών, πλατειών). Αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στην
προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων (εµπόριο, υπηρεσίες, τουρισµός)
και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων. Πολλά από τα
προγράµµατα της Γαλλίας αποτελούν τέτοια παραδείγµατα, καθώς εστιάζουν
στην ποιότητα της αρχιτεκτονικής και του κτιριακού περιβάλλοντος.
Ένα παράδειγµα κοινωνικής ένταξης είναι το Bristol στο Ηνωµένο
Βασίλειο, όπου το πρόγραµµα εστιάζει σε µέτρα για την αποτροπή των νέων
από τη χρήση ναρκωτικών και την εγκληµατικότητα, καθώς και για την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ένα καινοτόµο χαρακτηριστικό είναι η
επιδίωξη της συµµετοχής των νέων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του
προγράµµατος. Με την κατάλληλη εποπτεία, συµβάλλουν στην
προετοιµασία των µηχανισµών αξιολόγησης έργων και συµµετέχουν στη
διαδικασία επιλογής έργων.
Ένα µεγάλο έργο στο Βερολίνο αφορά την ανακαίνιση ενός σχολικού
κτιρίου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο και ως χώρος
συνάντησης των κατοίκων της περιοχής. Άλλα παραδείγµατα έργων
περιλαµβάνουν την περιοχή Val de Seine, όπου προβλέπονται έργα για τη
βελτίωση της κατάρτισης γυναικών µεταναστών, και το ∆ουβλίνο, όπου
µεγάλο µέρος του προγράµµατος αφορά ένα κέντρο νεότητας.
Το πρόγραµµα αστικών ακτών στην περιοχή Clyde του Ηνωµένου Βασιλείου
αποτελεί ένα παράδειγµα δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης. Η κατάρρευση του
ναυπηγικού κλάδου στον οποίο στηριζόταν η περιοχή οδήγησε σε αύξηση
του ποσοστού ανεργίας. Σε πολλές οικογένειες, περισσότερες από µία γενιές
παραµένουν άνεργες. Αυτό σηµαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι νέοι δεν
διαθέτουν όχι µόνο τυπικά επαγγελµατικά προσόντα, αλλά και πρότυπα όσον
αφορά τη συµπεριφορά στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, το πρόγραµµα έχει
υιοθετήσει µια διπλή προσέγγιση, αποσκοπώντας να βελτιώσει τόσο τις
δεξιότητες όσο και τη συµµετοχή. Αυτός ο συνδυασµός µέτρων,
προκειµένου ακόµη και η απασχόληση και η επιχειρηµατικότητα να έχουν
µια πτυχή κοινωνικής ένταξης, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του
URBAN II.

10

Με εξαίρεση τις κατοικίες, οι οποίες εξαιρούνται από τις γενικές κατευθύνσεις του URBAN
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Η περιοχή Heerlen στις Κάτω Χώρες αποτελεί ένα παράδειγµα σηµαντικού
έργου στον τοµέα των µεταφορών. Ο σταθµός που υπάρχει εκεί θεωρείται
ότι στερείται αισθητικής, αποτελεί εστία εγκληµατικότητας και δεν διαθέτει
καλή σύνδεση µε άλλα µέσα µεταφοράς. Προβλέπονται βελτιωµένες
συνδέσεις µε άλλα µέσα µεταφοράς – λεωφορείο, τραµ, αυτοκίνητο,
ποδήλατο – προκειµένου ο σταθµός να µετατραπεί σε κοµβικό σηµείο
συνδυασµένων µεταφορών. Για λόγους ασφαλείας, τροποποιείται η διάταξη
του σταθµού και βελτιώνεται ο φωτισµός. Επιπλέον, η αύξηση των
επιβατών, του προσωπικού και των υπηρεσιών θα περιορίσει την
εγκληµατικότητα.
Παρά τις σχετικά µικρές δαπάνες, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών αποτελούν συχνά βασικό στοιχείο των προγραµµάτων
κατάρτισης. Οι Βρυξέλλες αποτελούν ένα παράδειγµα προγράµµατος που
εστιάζει στις ΤΠΕ, καθώς περισσότερο από 25% των δαπανών αφορά την
κατάρτιση στις ΤΠΕ και την ανάπτυξη κέντρων πολυµέσων.
3.3.

∆ιαχείριση και εταιρική σχέση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
URBAN II σε σύγκριση µε τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία είναι ο βαθµός
αποκέντρωσης της διαχείρισης προς τις τοπικές αρχές. Σε σύνολο 70
προγραµµάτων, στο ένα τρίτο - 23 περιπτώσεις – διαχειριστική αρχή είναι το
δηµοτικό συµβούλιο. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα προγράµµατα της
Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Ιρλανδίας, καθώς και η
πλειοψηφία των προγραµµάτων της Γαλλίας. Στην περίπτωση της Γαλλίας
και της Ιταλίας διαπιστώνεται µεγαλύτερος βαθµός αποκέντρωσης σε σχέση
µε το URBAN I, στο οποίο οι εθνικές αρχές (ή οι τοπικοί εκπρόσωποι
αυτών) είχαν αναλάβει τον προγραµµατισµό σε όλες τις περιπτώσεις.
Επιπλέον, σε ένα τρίτο των προγραµµάτων, οι τοπικές αρχές είναι ο βασικός
παράγοντας στην εταιρική σχέση µε την κεντρική κυβέρνηση. Για
παράδειγµα, στις περιφέρειες της Αγγλίας, µολονότι διαχειριστική αρχή είναι
µια υπηρεσία της κεντρικής κυβέρνησης, η ευθύνη για την τρέχουσα
διαχείριση έχει ανατεθεί στις περιφερειακές υπηρεσίες της. Επίσης, τα
τοπικά συµβούλια έχουν αναλάβει το ρόλο του "υπόλογου φορέα" και είναι
υπεύθυνα για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την αξιολόγηση των
έργων σε ένα ευρύ πλαίσιο, το οποίο ορίζεται από την κεντρική κυβέρνηση.
Στην Ισπανία και την Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί παρόµοιες σχέσεις µεταξύ
του υπουργείου οικονοµικών και των δήµων.
Τέλος, στα περισσότερα από τα υπόλοιπα προγράµµατα, το δηµοτικό
συµβούλιο συµµετέχει ενεργά στην επιτροπή παρακολούθησης. Για
παράδειγµα, µια τέτοια περίπτωση είναι η Γερµανία, όπου διαχειριστικές
αρχές είναι τα κρατίδια (Länder), καθώς και η Πορτογαλία, όπου οι εθνικές
αρχές είναι επικεφαλής της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από
την αρµόδια τοπική αρχή εκπροσωπείται και η εθνική ένωση των τοπικών
αρχών.
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Όσον αφορά την εταιρική σχέση, 57 από τα 70 προγράµµατα (ποσοστό
µεγαλύτερο από 80%) πραγµατοποίησαν εκτενείς διαβουλεύσεις µε τους
τοπικούς εταίρους κατά τη σύνταξη του εγγράφου του προγράµµατος.
Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί στα
επόµενα χρόνια (βλέπε επίσης παρ. 5.2).
4.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ URBAN II
∆εδοµένου ότι τα προγράµµατα µόλις ξεκίνησαν, θα ήταν πολύ πρώιµο να
συναχθούν συµπεράσµατα για τα περισσότερα θέµατα. Το θέµα της
προστιθέµενης αξίας θα εξεταστεί σε µεγαλύτερο βάθος σε µεταγενέστερο
στάδιο κατά τις αξιολογήσεις. Εντούτοις, έχουν επισηµανθεί τα ακόλουθα
σηµεία, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο παρακολούθησης κατά την
εξέλιξη των προγραµµάτων.

4.1.

Επίτευξη κοινοτικών στόχων
Μολονότι οι συνολικές δαπάνες του είναι σχετικά µικρές, το URBAN II
συµβάλλει σε αρκετές κοινοτικές προτεραιότητες. Αυτή η συµβολή είναι
διπλή: πρώτον, οι δαπάνες του URBAN καλύπτουν µερικές από τις περιοχές
της ΕΕ που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη και, δεύτερον, το URBAN έχει ένα
διακριτό προφίλ σε σχέση µε τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία (βλέπε πίνακα 5)
λόγω του αρκετά υψηλού ποσοστού δαπανών που αφορά τη φυσική και
περιβαλλοντική ανάπλαση καθώς και την κοινωνική ένταξη:
· Κοινωνική συνοχή. Οι περιοχές του URBAN έχουν κακές επιδόσεις όσον
αφορά πολλούς οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες, γεγονός που
αντανακλά µια παρατήρηση στον αστικό έλεγχο σύµφωνα µε την οποία
στην ίδια πόλη παρατηρούνται συχνά περισσότερες και µεγαλύτερες
ανισότητες από ό,τι µεταξύ των πόλεων της ΕΕ. Η κατάρτιση είναι ένα
βασικό στοιχείο, ταυτόχρονα όµως το URBAN πρέπει να εστιάζει σε
µέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως η εκµάθηση γλωσσών ή η ανάπτυξη των
ικανοτήτων των οµάδων της τοπικής κοινότητας, προκειµένου οι
τελευταίες να είναι σε θέση να παράσχουν προγράµµατα κατάρτισης.
· Ανταγωνιστικότητα και οικονοµική συνοχή. Στις περιοχές του URBAN
υπάρχουν πολλά εµπόδια στην οικονοµική ανάπλαση και ανάπτυξη, όπως
η έλλειψη επιχειρηµατικού πνεύµατος και η υψηλή εγκληµατικότητα. Η
ολοκληρωµένη προσέγγιση του URBAN έχει σχεδιαστεί ειδικά για την
υπερπήδηση αυτών των εµποδίων, αντιστρέφοντας τον κύκλο της
παρακµής και ενισχύοντας την περιοχή στην προσπάθειά της να
ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τις υπόλοιπες περιοχές.
· Περιβαλλοντική ανάπλαση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι
περιβαλλοντικές συνθήκες στις περιοχές του URBAN II είναι συχνά πολύ
χειρότερες σε σχέση µε άλλες περιοχές, µε χώρους πρασίνου που
αντιστοιχούν περίπου στο ήµισυ του κοινοτικού µέσου όρου για τις
αστικές περιοχές. Ποσοστό 40% των προγραµµατισµένων δαπανών
αφορά τη φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση. Σε αυτήν
περιλαµβάνονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού
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περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής παράδοσης. Επιπλέον, σηµαντικό
µέρος του 8% των δαπανών που αφορούν τις µεταφορές θα
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ποδηλατοδρόµων και άλλες µορφές
αστικών µεταφορών φιλικές προς το περιβάλλον.
· Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Το χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και ο χαµηλός δείκτης απασχόλησης συνεπάγονται ότι οι
περιοχές του URBAN ξεκινούν µε ένα συγκριτικό µειονέκτηµα σε αυτόν
τον τοµέα. Το URBAN II παρέχει βασική κατάρτιση στις ΤΠΕ µε
προγράµµατα µικρής κλίµακας σε τοπικό επίπεδο, συχνά µέσω
βιβλιοθηκών ή οµάδων της τοπικής κοινότητας, προκειµένου να
ελαχιστοποιηθούν τα εµπόδια για την κοινωνική ένταξη.
Τέλος, ένας από τους στόχους του URBAN II είναι να ενθαρρύνει τους
τοπικούς εταίρους να δοκιµάσουν καινοτόµες µεθόδους αστικής ανάπλασης,
καθώς και να µεταφέρει ενδιαφέρουσες εµπειρίες από άλλες χώρες. Όλα τα
προγράµµατα αναφέρουν τουλάχιστον ένα τέτοιο µέτρο, και οι πέντε
συνηθέστεροι τοµείς είναι: περιβάλλον, αστική διοίκηση; ανακαίνιση; ΤΠΕ
και έρευνα, συµµετοχή των πολιτών.
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Πλαίσιο 3: Παραδείγµατα έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος
Η Κοµοτηνή, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει µεγάλο ποσοστό µειονοτήτων, όπως
Μουσουλµάνους, Ελληνοπόντιους (δηλαδή άτοµα που επέστρεψαν από
χώρες κυρίως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), Ποµάκους και Αθίγγανους
(Ροµ). Το πρόγραµµα αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση σε µέτρα κοινωνικής
ένταξης, όπως η εκµάθηση βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης της
ελληνικής γλώσσας, ως προϋπόθεση για την προώθηση της απασχόλησης.
Η περιοχή Århus στη ∆ανία έχει επίσης υψηλό ποσοστό εθνικών
µειονοτήτων και αποκλεισµού. Το πρόγραµµα στηρίζεται στο πνεύµα
κοινότητας που είναι πολύ ισχυρό στην περιοχή, προωθώντας ένα φόρουµ
των πολιτών, και παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους κατοίκους της
περιοχής να αντιµετωπίσουν τοπικά προβλήµατα µε τη µέθοδο της
αυτοβοήθειας, και προωθώντας την κοινωνική και πολιτική τους ένταξη
στην ευρύτερη κοινότητα.
Το πρόγραµµα στην περιοχή Pamplona της Βόρειας Ισπανίας υποστηρίζει τα
µικρά εστιατόρια και καταλύµατα που παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό,
ιδιαίτερα για την απασχόληση άνεργων γυναικών, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να συνδυάσουν την ιδιωτική µε την επαγγελµατική ζωή.
Παροµοίως, προβλέπονται προγράµµατα κατάρτισης των ανέργων στον
περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό τοµέα.
Το πρόγραµµα URBAN στην περιοχή Bastia της Κορσικής αφορά το
ιστορικό κέντρο της πόλης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την κατάρτιση σε
εργασίες επισκευής και ανακαίνισης παλαιών κτιρίων, δηλαδή συνδυάζει την
αναβίωση δεξιοτήτων που έχουν εκλείψει, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
και την αναπαλαίωση ιστορικών µνηµείων.
Το πρόγραµµα Luckenwalde στην Ανατολική Γερµανία αποδίδει ιδιαίτερη
έµφαση σε περιβαλλοντικά µέτρα, όπως η κατάρτιση στη βιοτεχνολογία, σε
συνεργασία µε ένα µεγάλο βιοτεχνολογικό πάρκο, ένα έργο µε τίτλο "1000
δέντρα" και ένα δίκτυο για τη συνδυασµένη χρήση σιδηροδρόµου,
ποδηλάτου και τροχοπέδιλων / πατινιού µε τίτλο "Rail-ride-roll".
Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα καινοτοµίας στον περιβαλλοντικό τοµέα είναι η
περιοχή της Αµβέρσας, όπου προβλέπεται η µετατροπή εγκαταλελειµµένων
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων σε χώρους πρασίνου καθώς και η κατασκευή
επιχειρηµατικού πάρκου για ΤΠΕ και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το
περιβάλλον. Η καινοτοµία έγκειται στο γεγονός ότι η αποκατάσταση του
εδάφους γίνεται µε βιολογικές µεθόδους, µε ειδικές εγκαταστάσεις για τον
καθαρισµό του εδάφους από βαρέα µέταλλα.
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4.2.

Φαινόµενο µόχλευσης
Εστιάζοντας σε σχετικά µικρές περιοχές, το URBAN επιτυγχάνει υψηλή
ένταση όσον αφορά τις δαπάνες ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό
χιλιόµετρο. Μέσω της εστίασης των προγραµµάτων, επιτυγχάνεται επαρκής
ένταση χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση των σοβαρότερων από τις
πτυχές της υστέρησης που χαρακτηρίζει τις περιοχές του URBAN.
Μόχλευση δηµόσιου τοµέα. Το URBAN II έχει κινητοποιήσει συνολικές
επενδύσεις – από εθνικούς, περιφερειακούς, τοπικούς και ιδιωτικούς πόρους
– που υπερβαίνουν το ήµισυ των πόρων του ΕΤΠΑ (βλέπε πίνακες 2 και 8).
Αυτό το αποτέλεσµα είναι ακόµη πιο ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψη ότι αυτές
οι περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλότερη συγκέντρωση προβληµάτων σε
σχέση µε το µέσο όρο των περιοχών του στόχου 1 και του στόχου 2.
Μόχλευση ιδιωτικού τοµέα. Στα 35 προγράµµατα που αναφέρουν τη
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα αναλογεί περίπου 8% της χρηµατοδότησης
του προγράµµατος. Μολονότι αυτό το ποσοστό είναι χαµηλότερο από αυτό
των στόχων 1 και 2, εξακολουθεί να είναι σηµαντικό, καθώς, οι περιοχές του
URBAN II δυσκολεύονται εξ ορισµού να προσελκύσουν ιδιωτικές
επενδύσεις. Επιπλέον, περίπου 20% των προγραµµατισµένων δαπανών
αφορά την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, η οποία
αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά φαινόµενα µόχλευσης
µακροπρόθεσµα.

4.3.

Υλοποίηση
Όπως συµβαίνει και µε τις υπόλοιπες κοινοτικές πρωτοβουλίες, µερικές από
τις πλέον ενδιαφέρουσες πτυχές του URBAN αφορούν το σύστηµα
υλοποίησης:
· Η ισχυρή τοπική εταιρική σχέση θεωρείται από πολλούς µία από τις
βέλτιστες πηγές προστιθέµενης αξίας. Όχι µόνο αυξάνει την
αποτελεσµατικότητα και την εστίαση των προγραµµάτων στις τοπικές
ανάγκες, αλλά συµβάλλει και στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των
περιοχών του URBAN: από τη στιγµή που υλοποιείται, η εταιρική σχέση
έχει τη δυνατότητα να συµβάλει και µε άλλους τρόπους στην προώθηση
της τοπικής ανάπτυξης, π.χ. βελτιώνοντας τον σχεδιασµό τοπικών
στρατηγικών, την ανεύρεση νέων τρόπων για την παροχή τοπικής
χρηµατοδότησης, την προώθηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα.
Τέλος, µια ισχυρή εταιρική σχέση σε τοπικό επίπεδο προωθεί το
ευρωπαϊκό µοντέλο διακυβέρνησης και τη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών.
· Η επιλογή των περιοχών από τα κράτη µέλη, µε βάση τη χρηµατοδότηση
και τις γενικές κατευθύνσεις της Επιτροπής, καταφέρνει να
εξισορροπήσει την ανάγκη να διατηρηθεί το πνεύµα των κοινοτικών
πρωτοβουλιών µε την ευελιξία προσαρµογής σε ένα ευρύ πλαίσιο
διαφορετικών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών.
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· Η έγκριση ενός µικρού συνόλου κοινών δεικτών που θα
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
προγραµµάτων αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς τη µεγαλύτερη
απλοποίηση και αποτελεσµατικότητα. Αυτοί οι δείκτες παρέχουν µια
περισσότερο ποσοτικοποιηµένη εικόνα της κατάστασης καθενός από τα
70 προγράµµατα. Οι διάφορες ενηµερώσεις στη διάρκεια ζωής του
προγράµµατος παρέχουν µια επισκόπηση των αλλαγών σε διάφορους
τοµείς και της επιτευχθείσας προόδου.
· Η απλούστευση των διαχειριστικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης
της χρηµατοδότησης από ένα και µόνο ταµείο, µε αποτέλεσµα την
αποφυγή των διαδικασιών παράλληλων πληρωµών.
4.4.

Συνεργασία και δικτύωση
Σε ποσοστό 98%, οι πόροι του URBAN II αφορούν την αστική ανάπλαση
στις 70 περιοχές που επιλέχθηκαν. Το υπόλοιπο 2% των δαπανών αφορά
οριζόντια µέτρα:
· Προώθηση, στο πλαίσιο της έναρξης µιας νέας φάσης του αστικού
ελέγχου, της βαθύτερης γνώσης της κατάστασης στις ευρωπαϊκές πόλεις.
Με αυτόν τον τρόπο τίθενται τα θεµέλια για την ανάπτυξη αστικών
δεικτών και στατιστικών στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν για την
προοδευτική πληροφόρηση σχετικά µε τις δράσεις των διαρθρωτικών
ταµείων στις πόλεις. Επιπλέον, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του
συνόλου των προγραµµάτων του URBAN II θα βασιστεί σε µια σειρά
κοινών κοινωνικοοικονοµικών δεικτών που αναπτύχθηκαν αρχικά στο
πλαίσιο του αστικού ελέγχου.
· Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των πόλεων που επωφελούνται από το
URBAN, το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δοµή κοινοτικού
προγράµµατος. Οι εθνικές αρχές και άλλοι φορείς που συµµετέχουν στην
αστική ανάπτυξη θα αναλάβουν διάφορες αρµοδιότητες στο σχεδιασµό
και τη διαχείριση του προγράµµατος.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται
παραπάνω, οι περιοχές του URBAN II συγκαταλέγονται µεταξύ των πλέον
περιθωριοποιηµένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλήσεις όπως
η ανεργία, η φτώχεια, η εγκληµατικότητα και η µετανάστευση συνδυάζονται
και δηµιουργούν δυσεπίλυτα προβλήµατα που απαιτούν µια συντονισµένη
προσέγγιση, η οποία θα τα αντιµετωπίσει στο σύνολό τους. Για παράδειγµα,
η προσέλκυση επιχειρήσεων απαιτεί δράσεις για τη µείωση της υψηλής
εγκληµατικότητας και της εγκατάλειψη, ενώ η προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης απαιτεί µέτρα για την
αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού.
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Η συµβολή του URBAN σε αυτά τα ζητήµατα είναι µοναδική και πολύτιµη,
καθώς προάγει τόσο την κοινωνική όσο και την οικονοµική συνοχή και
εξαλείφει τα εµπόδια για τη δηµιουργία απασχόλησης και επενδύσεων. Αυτή
η ολοκληρωµένη προσέγγιση καθίσταται δυνατή εστιάζοντας στις πλέον
µειονεκτικές περιοχές και επιλέγοντας µικρές περιοχές. Ωστόσο, η
σοβαρότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι περιοχές του URBAN
και η µεταξύ τους συσχέτιση σηµαίνουν ότι η εξάλειψη αυτών των εµποδίων
είναι ένα µακροπρόθεσµο έργο.
Η αποκεντρωµένη µέθοδος υλοποίησης αυτή καθεαυτή είναι ένα από τα
πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του URBAN:
· Η έµµεση κατανοµή σε ζώνες ήταν επιτυχής. Από τη µία πλευρά, τα
κράτη µέλη είχαν την ευελιξία να επιλέξουν περιοχές σύµφωνα µε τις
εθνικές και τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Από την άλλη πλευρά, η
επιλογή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται
περισσότερο, χρησιµοποιήθηκε δε µια οµάδα κοινών και διαφανών
κριτηρίων σε όλη την ΕΕ. Η έµµεση κατανοµή σε ζώνες δεν οδήγησε σε
διασκορπισµό ης χρηµατοδότησης επειδή, µεταξύ άλλων, ορίστηκε ένα
ελάχιστο όριο 500 ευρώ/ κάτοικο.
· ∆ιαπιστώνεται υψηλός βαθµός εταιρικής σχέσης µε τις τοπικές αρχές και
τις οµάδες της τοπικής κοινότητας, µε συγκεκριµένα µέτρα για την
ανάπτυξη των δυνατοτήτων των τελευταίων. Αφού συναφθεί και
ενεργοποιηθεί µια τέτοια σχέση, επωφελείται όχι µόνο από το URBAN
αλλά και από άλλα προγράµµατα και µπορεί να συµβάλει γενικότερα
στην τοπική ανάπτυξη. Η εταιρική σχέση και η συµµετοχή των πολιτών
είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία όλων των κοινοτικών
πρωτοβουλιών.
Μολονότι τα προγράµµατα άλλων διαρθρωτικών ταµείων έχουν επίσης
σηµαντική συµβολή στην κάλυψη των αναγκών των αστικών περιοχών, το
URBAN έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η εστίαση σε µικρές
περιοχές, η ολοκληρωµένη προσέγγιση και η ισχυρή εταιρική σχέση. Στο
πλαίσιο των στόχων 1 και 2, συµπληρώνει ιδανικά τα µέτρα που
προωθούνται από τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταµεία.
Επιπλέον, το URBAN έχει σηµαντικό ρόλο εκτός των περιοχών των στόχων
1 και 2:
· Στην αντιµετώπιση των "µελανών σηµείων" των πόλεων, που µπορεί να
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα αλλά καλύπτουν µια περιοχή
υπερβολική µικρή για να ενταχθεί στα προγράµµατα των άλλων
διαρθρωτικών ταµείων. Πράγµατι, οι περιοχές του URBAN, οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στις περιοχές που καλύπτουν τα άλλα προγράµµατα,
έχουν πολύ κακές επιδόσεις – πολύ χειρότερες δε από αυτές άλλων
περιοχών του URBAN – όσον αφορά δείκτες όπως η µετανάστευση ή η
εγκληµατικότητα (βλέπε πίνακα 6).
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· Επιπλέον, το προφίλ αυτών των περιοχών-µελανών σηµείων – υψηλός
δείκτης ανεργίας και πολύπλευρη υστέρηση, όπως αποτιµάται από
άλλους, κοινωνικούς δείκτες – σχετίζεται περισσότερο µε αυτό του
URBAN παρά µε εκείνο του στόχου 2.
· Όπως σε όλες τις περιοχές του URBAN, η δηµιουργία νέων εταιρικών
σχέσεων θα έχει θετική επίδραση στον τοπικό προγραµµατισµό, καθώς
και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτόµων ευρωπαϊκών µοντέλων
διακυβέρνησης.
· Η διατήρηση της παρουσίας του URBAN εκτός των περιοχών των
στόχων 1 και 2 µεγιστοποιεί τη διαθέσιµη εµπειρία προς ανταλλαγή στο
πρόγραµµα δικτύωσης. Παροµοίως, διευρύνει το κοινό στο οποίο
απευθύνεται αυτή η προσπάθεια.
· Το µοντέλο δαπανών στις περιοχές εκτός των στόχων 1 και 2 διαφέρει
(βλέπε πίνακα 7), καθώς λιγότεροι πόροι προορίζονται για έργα φυσικής
και περιβαλλοντικής ανάπλασης και περισσότεροι για έργα στον τοµέα
των
τεχνολογιών
πληροφοριών
και
επικοινωνιών,
της
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης.
Η προσέγγιση URBAN έχει πολλά πλεονεκτήµατα που µπορούν να
χρησιµεύσουν ως βάση για τη µελλοντική πολιτική συνοχής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο:
· Ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει µέτρα κοινωνικής
ένταξης και κατάρτισης µε µέτρα φυσικής και περιβαλλοντικής
ανάπλασης, δηλαδή συνοδευτικά µέτρα για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης.
· Μέτρα για την προώθηση της ένταξης των µεταναστών. Οι περιοχές του
URBAN αποτελούν εξ ορισµού στρατηγικές θέσεις για την προώθηση
τέτοιων µέτρων, τα οποία είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος και θα
µπορούσαν ακόµη και να ενισχυθούν στο µέλλον.
· Εστίαση σε µικρές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή
ένταση χρηµατοδότησης, ολοκληρωµένη προσέγγιση των διαφόρων
προβληµάτων που αντιµετωπίζει κάθε περιοχή και προωθούνται
οικονοµικά αποδοτικά µέτρα.
· Ιδιαίτερη έµφαση στην τοπική εταιρική σχέση. Με αυτό τον τρόπο
αναπτύσσονται οι τοπικές ικανότητες, το πρόγραµµα καθίσταται πιο
αποτελεσµατικό και η Ευρώπη προσεγγίζει τους πολίτες της. Αυτή η
διάσταση θα µπορούσε να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο την επόµενη
περίοδο, µε βάση την τρέχουσα εµπειρία.
· Έµµεση κατανοµή ζωνών. Αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει τον "ανοιχτό
συντονισµό" αντί για µια πιο κεντροποιηµένη προσέγγιση και οι περιοχές
του URBAN που επιλέγονται ικανοποιούν τόσο τα εθνικά όσο και τα
κοινοτικά κριτήρια.
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· Απλοποίηση των διαχειριστικών διαδικασιών, ιδιαίτερα η προσέγγιση
χρηµατοδότησης από ένα µόνο διαρθρωτικό ταµείο και η σχετικά απλή
δοµή του προγράµµατος.
· Το πρόγραµµα δικτύωσης και ανταλλαγής εµπειριών, το οποίο
ενσωµατώνει ένα συστηµατικό κύκλο εκµάθησης στη διαδικασία.
Το ερώτηµα που τίθεται για το µέλλον είναι κατά πόσο το URBAN θα
πρέπει να συνεχιστεί και, εάν ναι, µε ποια µορφή. Θα πρέπει να επεκταθεί το
πεδίο εφαρµογής του, π.χ. όσον αφορά το εύρος των προβληµάτων που
αντιµετωπίζει, το εύρος των δυνατών µέτρων και το µέγεθος της
καλυπτόµενης περιοχής;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
"Ειδική έκθεση αριθ. 1/2001 σχετικά µε την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN,
συνοδευόµενη από την απάντηση της Επιτροπής", Ελεγκτικό Συνέδριο (2001)
"Γενικές κατευθύνσεις για την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την
οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση, έτσι ώστε
να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη: URBAN II", Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2000) Ανακοίνωση C(2000)1100
"Ο αστικός έλεγχος (Urban Audit)", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000)
"Τα αποτελέσµατα του προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο
2000-2006 (Στόχος 1)", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) Ανακοίνωση COM(2001)378
τελικό
"Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, διαφορετικότητα των περιφερειών δεύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή", Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2001)
"Persistent income poverty and social exclusion in the European Union", Eurostat
(2000), Statistics in Focus, θέµα 3, 13/2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ
Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες
Αυτά τα προγράµµατα βοήθειας ή δράσης δηµιουργήθηκαν ως συµπληρωµατικά των
δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων σε συγκεκριµένες προβληµατικές περιοχές. Οι
κοινοτικές πρωτοβουλίες εκπονούνται από την Επιτροπή και συντονίζονται και
υλοποιούνται υπό την αιγίδα των εθνικών αρχών. Απορροφούν ποσοστό 5,35% του
προϋπολογισµού των διαρθρωτικών ταµείων.
· Το Urban II επικεντρώνει τη στήριξή του σε καινοτόµες στρατηγικές για την
ανάπλαση πόλεων και αστικών περιοχών που αντιµετωπίζουν κρίση
(χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ)
· Το Interreg III προάγει τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή
συνεργασία, δηλαδή τη δηµιουργία διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων,
προκειµένου να ενθαρρύνει την ισορροπηµένη ανάπτυξη των περιοχών που
εκτείνονται σε περισσότερες από µία περιφέρειες (χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ).
· Το Leader+ προωθεί πιλοτικές ολοκληρωµένες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης
στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες εκπονούνται και υλοποιούνται από τοπικές
εταιρικές σχέσεις. (χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Προσανατολισµού).
· Το Equal αποσκοπεί στην εξάλειψη των παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες
και διακρίσεις στην αγορά εργασίας (χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ).
Τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά υλοποίησης των κοινοτικών πρωτοβουλιών είναι:
· Απλούστευση των διαχειριστικών διαδικασιών,
χρηµατοδοτούνται µόνο από ένα ταµείο

µε

την

έννοια

ότι

· Ιδιαίτερη έµφαση στην εταιρική σχέση
· ∆ίκτυα για την ανταλλαγή εµπειριών
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης:
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) συντονίζουν τις κοινοτικές περιφερειακές
δραστηριότητες, µε την περιστασιακή συµµετοχή των τεσσάρων διαρθρωτικών
ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) και της ΕΤΕ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο,
τα έργα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ήδη ανεπτυγµένα προγράµµατα των εθνικών
αρχών, των περιφερειακών αρχών και των οικονοµικών εταίρων τους.
Οικονοµική και κοινωνική συνοχή:
Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή εγκαινιάστηκε µε τη Συνθήκη της Ρώµης, στον
πρόλογο της οποίας γίνεται αναφορά στον περιορισµό των ανισοτήτων όσον αφορά
την ανάπτυξη µεταξύ των περιοχών. Ωστόσο, µόλις τη δεκαετία 1970 ελήφθησαν τα
πρώτα κοινοτικά µέτρα για το συντονισµό των εθνικών µέσων και παρασχέθηκαν
πρόσθετοι χρηµατοδοτικοί πόροι. Στη συνέχεια, αυτά τα µέτρα αποδείχθηκαν
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ανεπαρκή λόγω της κατάστασης στην Κοινότητα όπου η δηµιουργία της εσωτερικής
αγοράς, αντίθετα µε τις προβλέψεις, απέτυχε να εξοµαλύνει τις διαφορές µεταξύ των
περιοχών.
Με την έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1986, η οικονοµική και
κοινωνική συνοχή αυτή καθεαυτή, καθώς και η ενιαία αγορά συµπεριλήφθηκαν
στους στόχους. Κατά την προετοιµασία για την οικονοµική και νοµισµατική Ένωση,
αυτό το στοιχείο χρησιµοποιήθηκε ως νοµική βάση, από το 1988 και εφεξής,
προκειµένου οι κοινοτικές δράσεις να αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα για µια
ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενσωµάτωσε τελικά την πολιτική στη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρα 158 έως 162, πρώην άρθρα 130Α έως
130Ε). Πρόκειται για µια έκφραση αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών και των
περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται ισορροπηµένη και αειφόρο
ανάπτυξη, τον περιορισµό των διαρθρωτικών ανισοτήτων µεταξύ των περιοχών και
των χωρών, και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλα τα πρόσωπα. Στην πράξη,
αυτό επιτυγχάνεται µε την ποικιλία των χρηµατοδοτικών διαδικασιών, κυρίως µέσω
των διαρθρωτικών ταµείων.
Κάθε τριετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει µια έκθεση για την
πρόοδο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και για τη συµβολή των διαφόρων
µέσων που προβλέπονται στη Συνθήκη σε αυτήν την πρόοδο.
Το µέλλον της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ήταν ένα από τα σηµαντικότερα
θέµατα που εξετάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το Πρόγραµµα ∆ράσης
2000 (υποβλήθηκε στις 15 Ιουλίου 1997), κυρίως λόγω των οικονοµικών
επιπτώσεων. Την περίοδο 1994-1999 αποτέλεσε το δεύτερο µεγαλύτερο στοιχείο του
προϋπολογισµού (περίπου 35% του προϋπολογισµού). Η σηµασία του επιβεβαιώθηκε
στις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2000-2006.
Με τη διεύρυνση της ΕΕ, κατά την οποία αναµένεται η προσχώρηση χωρών µε εθνικό
εισόδηµα πολύ χαµηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου, η διαρθρωτική πολιτική της
Κοινότητας µεταρρυθµίστηκε το 1999 προκειµένου να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητά της, η δε χρηµατοδότηση αυξήθηκε από 208 σε 213
δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006.
Ίσες ευκαιρίες:
∆ύο βασικά στοιχεία της γενικής αρχής των ίσων ευκαιριών είναι η απαγόρευση των
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας (άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, πρώην άρθρο 6) και η
ισότητα της αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών (άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ,
πρώην άρθρο 119). Πρόκειται να εφαρµοστεί σε όλα τα πεδία, ιδιαίτερα στην
οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και οικογενειακή ζωή.
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ προσέθεσε ένα νέο άρθρο 13 στη Συνθήκη, ενισχύοντας
την αρχή της µη διάκρισης, η οποία συνδέεται στενά µε τις ίσες ευκαιρίες. Στο
πλαίσιο αυτού του νέου άρθρου, το Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού
προσανατολισµού.
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):
Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στον περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ των περιοχών της
Κοινότητας. Το Ταµείο ιδρύθηκε το 1975 και χορηγεί χρηµατοδοτική βοήθεια για
έργα ανάπτυξης στις φτωχότερες περιφέρειες της Ένωσης. Όσον αφορά τους
χρηµατοδοτικούς πόρους, το ΕΤΠΑ είναι µε διαφορά το µεγαλύτερο από τα
διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ):
Το ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί το κύριο µέσο της κοινοτικής κοινωνικής
πολιτικής. Παρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση για προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης, επανακατάρτισης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Περίπου 75% της
εγκεκριµένης χρηµατοδότησης αφορά την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων. Με
την αύξηση των πόρων του προϋπολογισµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού
πακέτου Delors II, έγιναν αλλαγές στο ΕΚΤ και το βάρος µεταφέρθηκε σε νέους
στόχους, δηλαδή στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και την
ενίσχυση την επανένταξης των ανέργων στην εργασιακή ζωή. Πρόσθετες δράσεις θα
αφορούν τις ίσες ευκαιρίες, την παροχή βοήθειας στους εργαζοµένους προκειµένου
να προσαρµοστούν στις αλλαγές στη βιοµηχανία και στις αλλαγές στα συστήµατα
παραγωγής.
∆ιαχειριστική αρχή:
Κάθε δηµόσια ή ιδιωτική αρχή ή φορέας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
που ορίζεται από το κράτος µέλος, ή το ίδιο το κράτος µέλος όταν αναλαµβάνει το
ίδιο την ευθύνη διαχείρισης της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που παρέχεται από τα
διαρθρωτικά ταµεία. Εάν το κράτος µέλος ορίσει έναν άλλο φορέα ως διαχειριστική
αρχή, καθορίζει τη µορφή της σχέσης του µε τη διαχειριστική αρχή και τη σχέσης της
τελευταίας µε την Επιτροπή. Το κράτος µέλος δύναται να ορίσει τον ίδιο φορέα ως
διαχειριστική αρχή και ως αρχή υπεύθυνη για τις πληρωµές του ίδιου έργου.
Εταιρική σχέση:
Μία από τις αρχές των διαρθρωτικών ταµείων, η οποία προϋποθέτει τη στενότερη
δυνατή συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των αρµόδιων αρχών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε κάθε κράτος µέλος, από το στάδιο προετοιµασίας
έως την υλοποίηση των µέτρων.
∆ιαρθρωτικά ταµεία:
Τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ έχει αναλάβει η Επιτροπή, όσον
αφορά τη χορήγηση κοινοτικών διαρθρωτικών ενισχύσεων. Σε αυτά περιλαµβάνονται
το
Τµήµα
Προσανατολισµού
του
Ευρωπαϊκού
Γεωργικού
Ταµείου
Προσανατολισµών και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), µε αντικείµενο τις διαρθρωτικές
προσαρµογές στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε αντικείµενο τη διαρθρωτική ενίσχυση στο
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε
αντικείµενο τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, και το Χρηµατοδοτικό Μέσο
Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Η χρηµατοδοτική στήριξη των
διαρθρωτικών ταµείων προορίζεται κυρίως για τις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης,
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προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή της, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση των προκλήσεων της ενιαίας αγοράς σε όλη την ΕΕ.
Αειφόρος ανάπτυξη:
Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται σε µια µορφή οικονοµικής ανάπτυξης
που καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας όσον αφορά τη βραχυπρόθεσµη,
µεσοπρόθεσµη και - κυρίως – µακροπρόθεσµη ευηµερία. Στηρίζεται στην παραδοχή
ότι η ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να διακινδυνεύει τις
µελλοντικές προοπτικές για τις επόµενες γενιές. Στην πράξη, σηµαίνει τη δηµιουργία
των προϋποθέσεων για µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη µε σεβασµό στο
περιβάλλον. Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης για την αειφόρο ανάπτυξη
(Μάρτιος 1995) υπογράµµισε επίσης την ανάγκη καταπολέµησης του κοινωνικού
αποκλεισµού και προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ υιοθέτησε την έννοια της "αειφόρου ανάπτυξης" ως έναν
από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1 URBAN I και URBAN II: βασικά δεδοµένα
URBAN I

URBAN II

Αριθµός επιλέξιµων περιοχών

118

70

Επιλέξιµος πληθυσµός

3,2 εκατοµµύρια

2,2 εκατοµµύρια

Μεγαλύτερο πρόγραµµα
(κάτοικοι)

Βιέννη (130.000)

Άµστερνταµ (62.000)

Μικρότερο πρόγραµµα

Bari (8.000)

Amadora (10.000)

Συνεισφορά ΕΤΠΑ

953 εκατοµµύρια ευρώ (τιµές
1999 1)

700 εκατοµµύρια ευρώ (τιµές
1999)

Μέσος όρος συνεισφοράς
ΕΤΠΑ/ πρόγραµµα

8,1 εκατοµµύρια ευρώ

10 εκατοµµύρια ευρώ

Μέσος όρος συνεισφοράς
ΕΤΠΑ/ κάτοικο

300 ευρώ

320 ευρώ

Συνολική επένδυση

1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ
(τρέχουσες τιµές)

1,58 δισεκατοµµύρια ευρώ
(τρέχουσες τιµές)

Συνολική επένδυση/ κάτοικο

560 ευρώ

720 ευρώ

(1)

Για λόγους συγκρισιµότητας, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στο URBAN I µετατράπηκε σε τιµές
1999, χρησιµοποιώντας τους τυπικούς αποπληθωριστές του κοινοτικού προϋπολογισµού. Τα
στοιχεία που προκύπτουν είναι ενδεικτικά.

Πίνακας 2 Χρηµατοδοτικά στοιχεία του URBAN II ανά κράτος
µέλος
Χώρα

Αριθµός
προγραµµάτων

Συνεισφορά
Συνολική
Συνεισφορά ΕΤΠΑ ανά Συνολική
ΕΤΠΑ
(ευρώ, χρηµατοδότηση (ευρώ, πρόγραµµα
(µέσος χρηµατοδότηση
τρέχουσες τιµές) τρέχουσες τιµές)
όρος)
ανά πρόγραµµα

B

3

21.200.000

53.801.000

7.066.667

17.933.667

DK

1

5.300.000

12.031.000

5.300.000

12.031.000

D

12

148.700.000

273.300.000

12.391.667

22.775.000

EL

3

25.500.000

37.377.000

8.500.000

12.459.000

E

10

112.600.000

179.973.000

11.260.000

17.997.300

F

9

102.000.000

283.609.000

11.333.333

31.512.111

IRL

1

5.300.000

11.420.000

5.300.000

11.420.000

I

10

114.800.000

264.398.000

11.480.000

26.439.800

3

29.800.000

87.078.000

9.933.333

29.026.000

L
NL
A

2

8.400.000

36.459.000

4.200.000

18.229.500

P

3

19.200.000

29.592.000

6.400.000

9.864.000

FIN

1

5.300.000

22.500.000

5.300.000

22.500.000

S

1

5.300.000

16.000.000

5.300.000

16.000.000

UK

11

124.300.000

271.921.000

11.300.000

24.720.091

EU15

70

727.700.000

1.579.459.000

10.395.714

22.563.700
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Πίνακας 3 περιοχές του URBAN II ανά τύπο
Τύπος περιοχής

Αριθµός

%

Πληθυσµός

%

Περιοχή στο κέντρο της πόλης

31

44%

994.000

46%

Περιοχή στην περιφέρεια της πόλης

27

39%

810.000

38%

Ολόκληρη πόλη

8

11%

239.000

11%

4

6%

113.000

5%

Αριθµός

%

Πληθυσµός

Συνδυασµός
περιφέρειας)

(κέντρου

και

Τύπος πόλης

%

Μεγάλη πόλη (>250.000 κάτοικοι)

27

39%

874.000

41%

Μεσαία πόλη

31

44%

945.000

44%

Μικρή πόλη (<50.000)

12

17%

337.000

16%

Επικάλυψη µε τους στόχους 1 ή 2

Αριθµός

%

Πληθυσµός

%

Στόχος 1

21

30%

575.000

27%

Στόχος 1 – σταδιακή αποχώρηση

6

9%

134.000

6%

Σύνολο Στόχου 1

27

39%

709.000

33%

Στόχος 2

12

17%

355.000

16%

Στόχος 2 – σταδιακή αποχώρηση

1

1%

33.000

2%

Εν µέρει στόχος 2

6

9%

186.000

9%

Σύνολο στόχου 2

19

27%

573.000

27%

Εκτός στόχων 1 και 2

24

34%

874.000

41%

Πίνακας 4 Ταχύτητα έγκρισης προγραµµάτων URBAN II και
στόχων 1 και 2
Χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ
επίσηµης παραλαβής και τελικής URBAN II
έγκρισης

Στόχος 1

Στόχος 2

No.

%

No.

%

No.

%

Λιγότερο από πέντε µήνες

1

1%

3

2%

0

0%

Λιγότερο από οκτώ µήνες

26

37%

23

19%

5

5%

Λιγότερο από δέκα µήνες

47

67%

∆/Υ

15

16%

Λιγότερο από ένα έτος

64

91%

94

76%

73

76%

Σύνολο

70

100%

123

100%

96

100%

Στοιχεία και σηµεία αποκοπής, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση του στόχου 1, βλέπε παραποµπή στο
παράρτηµα I.
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Γραφ. παράσταση 1 ∆απάνες ανά κύριο άξονα και κράτος µέλος

100%

Τεχνική βοήθεια

90%
80%

Τεχνολογίες
Πληροφορίας &
Επικοινωνιών
Μεταφορές

70%
60%
50%
40%

Κοινωνική ένταξη

30%
20%

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση
United Kingdom

Sweden

Finland

Portugal

Austria

Netherlands

Italy

Ireland

France

Spain

Ellas

Germany

Denmark

Belgium

0%

EE

10%

Ανάπλαση του φυσικού
χώρου και του
περιβάλλοντος

Τα στοιχεία για τη ∆ανία είναι προσωρινά
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Πίνακας 5 Προγραµµατισµένες δαπάνες ανά κατηγορία σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του URBAN
URBAN

Στόχος 2
ΕΤΠΑ

Στόχος 1

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Σύνολο

Ανάπλαση του φυσικού χώρου & περιβάλλοντος

40%

31%

27%

22%

14%

Επιχειρηµατικότητα & απασχόληση

21%

31%

37%

11%

25%

Κοινωνική ένταξη

21%

3%

5%

7%

9%

Μεταφορές

8%

7%

6%

30%

19%

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών

4%

17%

15%

14%

9%

Τεχνική βοήθεια

6%

2%

2%

2%

2%

Άλλο (κυρίως γεωργία και διαχείριση αποβλήτων)

0%

7%

7%

14%

23%
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Πίνακας 6 Κοινωνικοοικονοµικοί δείκτες για τα προγράµµατα του
URBAN ανά θέση στο πλαίσιο των βασικών στόχων
Θέση
του
Ανεργία
προγράµµατος
URBAN

Ποσοστό
µεταναστών

Εγκλήµατα ανά Χώροι πρασίνου ως
1.000 κατοίκους ποσοστό % της
συνολικής έκτασης

Στο στόχο 1

24%

7%

77

6%

Στο στόχο 2

16%

18%

104

8%

Εκτός στόχων 1
12%
και 2

21%

118

15%

103

Μέσος όρος του
17%
URBAN II

19%
11%

Πίνακας 7 Κατανοµή των προτεραιοτήτων δαπάνης του URBAN ανά
θέση
Προγράµµα-τα Φυσική και Επιχειρηµατικότ Κοινωτου URBAN περιβαλλοντι ητα &
νική
που αφορούν: κή ανάπλαση απασχόληση
ένταξη

Τεχνολογίες
Τεχνική
Μεταφορές Πληροφοριών &
βοήθεια
Επικοινωνιών

Στόχος 1

53%

15%

18%

5%

2%

6%

Στόχος 2

40%

15%

22%

11%

5%

6%

Εκτός στόχων 34%
1 και 2

24%

20%

9%

8%

6%

Μέσος
όρος 40%
του URBAN II

21%

21%

8%

4%

6%

40

Πίνακας 8 Συνοπτικά στοιχεία ανά πρόγραµµα
Πόλη

URBAN II

Πληθυσµός

Μέγεθος
περιοχής
(τ.χλµ.)

Ανεργία (όπου
υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

Μετανάστες ως
ποσοστό % του
συνολικού
πληθυσµού
(όπου υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

ΕΤΠΑ

Σύνολο
επιλέξιµων
δαπανών

Ποσοστό δαπανών που αφορά:

Φυσική και
περιβαλλοντικ
ή ανάπλαση

2.187.118

693,1

17

15 727.700.000 1.578.459.615

Belgique-België

96.287

51,9

14

29

21.200.000

Antwerpen

44.677

16,0

9

14

Bruxelles-Capitale

24.413

1,7

Sambreville

27.197

34,2

20.331

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση

Κοινωνική
ένταξη

Μεταφορές

Τεχνολογίες
Πληροφοριών &
Επικοινωνιών

Τεχνική
βοήθεια

40%

21%

21%

8%

4%

6%

53.801.285

35%

27%

12%

9%

11%

7%

7.066.666

22.800.000

25%

42%

1%

20%

4%

8%

59

7.066.668

14.827.953

43%

0%

24%

0%

26%

7%

20

13

7.066.666

16.173.332

40%

32%

17%

0%

6%

5%

6,0

8

50

5.300.000

12.031.308

23%

25%

47%

0%

0%

5%

367.719

110,0

18

15 148.700.000

273.300.000

39%

27%

19%

8%

1%

7%

Berlin

30.036

4,3

16

13

14.870.000

19.842.000

44%

22%

21%

7%

0%

7%

Bremerhaven

23.000

3,3

15

14

9.914.000

19.828.000

19%

70%

4%

0%

2%

5%

Dessau

28.101

5,0

27

3

14.870.000

19.827.000

61%

2%

32%

0%

0%

4%

Dortmund

54.971

7,5

17

42

9.914.000

28.646.000

27%

35%

30%

0%

1%

8%

Gera

21.229

5,3

18

2

14.870.000

19.828.000

43%

19%

19%

11%

0%

7%

Kassel

33.823

10,9

27

37

9.913.000

42.049.000

14%

25%

27%

31%

0%

3%

Kiel

32.412

10,6

14

17

9.913.000

19.826.000

36%

35%

19%

5%

0%

5%

Leipzig

31.000

8,0

16

4

14.870.000

19.827.000

54%

18%

14%

0%

0%

15%

Luckenwalde

22.500

22,3

22

2

14.870.000

19.827.000

43%

37%

7%

5%

1%

7%

Mannheim - Ludwigshafen

40.000

8,0

20

34

9.913.000

21.439.000

72%

10%

6%

0%

5%

7%

Danmark (1)
Århus Gellerup
Deutschland
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Πόλη

Πληθυσµός

Μέγεθος
περιοχής
(τ.χλµ.)

Ανεργία (όπου
υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

Μετανάστες ως
ποσοστό % του
συνολικού
πληθυσµού
(όπου υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

ΕΤΠΑ

Σύνολο
επιλέξιµων
δαπανών

Ποσοστό δαπανών που αφορά:

Φυσική και
περιβαλλοντικ
ή ανάπλαση

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση

Κοινωνική
ένταξη

Μεταφορές

Τεχνολογίες
Πληροφοριών &
Επικοινωνιών

Τεχνική
βοήθεια

Neubrandenburg

25.450

8,9

18

2

14.870.000

19.840.000

53%

7%

23%

9%

0%

8%

Saarbrücken

25.197

16,0

9

11

9.913.000

22.521.000

32%

38%

10%

7%

1%

10%

Ελλάδα

65.000

17,9

17

14

25.500.000

36.377.000

55%

13%

17%

1%

5%

9%

Ηράκλειο

20.000

1,4

9

3

7.950.000

10.600.000

77%

9%

5%

0%

0%

9%

Κοµοτηνή

20.000

1,8

16

34

8.000.000

12.393.667

36%

17%

29%

2%

8%

8%

Πέραµα

25.000

14,7

25

4

9.550.000

13.383.333

54%

13%

16%

0%

6%

11%

España

250.044

39,3

18

11 112.600.000

179.973.333

50%

16%

18%

6%

5%

6%

Caceres

26.705

3,0

19

6

11.420.000

15.226.667

64%

8%

13%

0%

10%

6%

Gijon

26.815

15,0

23

5

10.500.000

14.000.000

34%

28%

30%

0%

3%

6%

Granada

26.842

2,1

25

4

12.340.000

16.453.333

41%

25%

16%

9%

3%

6%

Jaen

20.557

1,0

25

11

12.340.000

16.453.333

44%

21%

28%

0%

2%

5%

Orense

11.558

0,5

20

2

9.820.000

13.093.333

64%

17%

7%

0%

6%

6%

Pamplona

29.119

1,7

12

5

11.420.000

22.840.000

48%

20%

14%

2%

9%

7%

S. Adria de Besos

13.000

0,6

12

2

12.340.000

24.680.000

61%

15%

21%

0%

1%

3%

S. Sebastian-Pasajes

38.179

1,7

11

61

10.500.000

21.000.000

55%

12%

15%

6%

6%

6%

S.Cristobal de la Laguna

28.275

4,8

27

11.420.000

15.226.667

56%

15%

17%

1%

5%

6%

Teruel

28.994

9,0

10

10.500.000

21.000.000

34%

5%

16%

37%

3%

6%

France

308.632

96,0

22

19 102.000.000

283.609.390

41%

22%

21%

7%

4%

5%

Bastia

20.335

3,0

24

13

11.813.000

31.045.038

55%

18%

24%

0%

0%

3%

Bordeaux

51.300

12,3

26

9.660.000

26.099.000

21%

24%

30%

15%

5%

5%

2
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Πόλη

Πληθυσµός

Μέγεθος
περιοχής
(τ.χλµ.)

Ανεργία (όπου
υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

Μετανάστες ως
ποσοστό % του
συνολικού
πληθυσµού
(όπου υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

ΕΤΠΑ

Σύνολο
επιλέξιµων
δαπανών

Ποσοστό δαπανών που αφορά:

Φυσική και
περιβαλλοντικ
ή ανάπλαση

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση

Κοινωνική
ένταξη

Μεταφορές

Τεχνολογίες
Πληροφοριών &
Επικοινωνιών

Τεχνική
βοήθεια

Clichy-Montfermeil

52.409

9,0

21

31

12.884.000

34.909.940,9

58%

18%

9%

4%

7%

4%

Grenoble

40.384

16,0

17

11

9.660.000

26.295.941

53%

8%

6%

17%

11%

5%

Grigny/Viry

37.700

6,3

19

27

12.884.000

36.976.116

45%

25%

24%

0%

1%

6%

Le Havre

17.000

8,0

34

8

10.742.000

30.297.554

42%

17%

23%

11%

2%

6%

Le Mantois

29.504

7,2

24

12.884.000

37.910.280

38%

25%

25%

3%

5%

4%

Strasbourg

37.000

30,0

9.660.000

29.642.671

48%

20%

20%

5%

3%

4%

Val-de-Seine

23.000

4,2

15

21

11.813.000

3.0432.849

10%

42%

30%

10%

2%

6%

21.437

5,1

12

2

5.300.000

11.420.000

41%

7%

34%

0%

11%

7%

350.448

79,9

23

4 114.800.000

264.397.653

56%

8%

10%

14%

6%

6%

Carrara

34.635

28,0

12

2

8.860.000

27.165.000

42%

2%

3%

48%

0%

6%

Caserta

23.386

3,4

31

2

15.02.0000

29.258.280

63%

2%

16%

10%

1%

8%

Crotone

50.200

8,4

27

1

15.050.000

25.083.333

64%

25%

2%

1%

1%

7%

Genova

23.000

2,0

24

19

10.710.000

29.522.459

63%

11%

10%

10%

0%

5%

Milano

53.121

12,1

7

6

10730000

26.999.999

35%

3%

5%

22%

30%

6%

Misterbianco

45.608

8,4

29

0

15050000

25.090.000

33%

6%

44%

12%

0%

6%

Mola di Bari (2)

26.486

5,1

50

8620000

21.853.582

64%

8%

2%

13%

3%

5%

Pescara

21.769

5,4

12

2

4900000

12.250.000

53%

2%

9%

24%

7%

7%

Taranto

47.400

5,1

24

1

15130000

38.750.000

74%

8%

1%

10%

2%

4%

Torino

24.843

2,1

18

2

10730000

28.425.000

60%

2%

13%

1%

18%

6%

Ireland
Ballyfermot
Italia
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Πόλη

Πληθυσµός

Μέγεθος
περιοχής
(τ.χλµ.)

Ανεργία (όπου
υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

Μετανάστες ως
ποσοστό % του
συνολικού
πληθυσµού
(όπου υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

ΕΤΠΑ

Σύνολο
επιλέξιµων
δαπανών

Ποσοστό δαπανών που αφορά:

Φυσική και
περιβαλλοντικ
ή ανάπλαση

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση

Κοινωνική
ένταξη

Μεταφορές

Τεχνολογίες
Πληροφοριών &
Επικοινωνιών

Τεχνική
βοήθεια

Nederland

135.602

19,5

10

35

29.800.000

87.077.632

19%

27%

17%

18%

12%

6%

Amsterdam

62.245

5,3

13

44

8.940.000

31.149.826

26%

27%

26%

1%

13%

7%

Heerlen

43.806

12,2

9

46

11.920.000

32.183.702

14%

32%

8%

32%

9%

6%

Rotterdam

29.551

2,0

9

14

8.940.000

23.744.104

17%

22%

19%

22%

15%

5%

Österreich

54.730

9,2

8

19

8.400.000

36.459.000

59%

18%

3%

12%

4%

4%

Graz

31.930

7,4

8

12

4.200.000

20.555.000

44%

23%

0%

22%

6%

5%

Wien

22.800

1,9

7

27

4.200.000

15.904.000

78%

13%

7%

0%

0%

2%

Portugal

57.496

11,0

25

21

19.200.000

29.591.535

26%

26%

43%

0%

0%

5%

Amadora

10.081

0,8

10

44

3.562.152

5.088.786

32%

37%

26%

0%

1%

4%

Lisboa

20.050

4,5

38

-

5.663.822

10.254.143

15%

33%

49%

0%

0%

3%

Porto Gondomar

27.365

5,7

27

20

9.974.026

14.248.606

31%

17%

45%

0%

0%

7%

45.000

29,0

13

11

5.300.000

22.500.000

0%

29%

47%

0%

16%

8%

31.763

32,0

11

42

5.300.000

16.000.000

0%

71%

21%

0%

0%

8%

382.629

186,3

11

9 124.300.000

271.921.479

30%

28%

33%

2%

1%

7%

Belfast

31.902

13,6

26

10.623.932

17.125.744

66%

17%

5%

3%

0%

9%

Bristol

37.041

Burnley

32.747

Clyde Waterfront

27.867

Suomi/Finland
Helsinki/Vantaa
Sverige
Göteborg
UK

6

2

10.647.846

22.427.491

44%

0%

49%

0%

0%

8%

11,4

5

12

11.426.418

22.852.836

34%

0%

58%

0%

0%

8%

9,4

9

1

12.881.517

28.257.982

17%

43%

32%

0%

0%

7%
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Πόλη

Πληθυσµός

Μέγεθος
περιοχής
(τ.χλµ.)

Ανεργία (όπου
υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

Halifax

49.700

13,0

Hetton & Murton

34.942

60,4

6

Normanton in Derby

27.200

3,5

26

Peterborough

37.253

17,8

3

Stockwell

30.180

2,0

Thames Gateway

45.027

21,3

West Wrexham

28.770

34,0

Μετανάστες ως
ποσοστό % του
συνολικού
πληθυσµού
(όπου υπάρχουν
διαθέσιµα
στοιχεία)

ΕΤΠΑ

Σύνολο
επιλέξιµων
δαπανών

Ποσοστό δαπανών που αφορά:

Φυσική και
περιβαλλοντικ
ή ανάπλαση

Επιχειρηµατικότητα &
απασχόληση

Κοινωνική
ένταξη

Μεταφορές

Τεχνολογίες
Πληροφοριών &
Επικοινωνιών

Τεχνική
βοήθεια

12.629.162

35.980.325

33%

28%

33%

0%

0%

5%

11.447.097

24.804.110

14%

39%

39%

0%

0%

8%

11.088.051

27.746.100

20%

29%

45%

0%

0%

6%

7

11.125.686

22.291.872

31%

33%

18%

0%

10%

7%

10

36

9.981.798

19.963.596

38%

19%

15%

15%

7%

5%

4

14

11.824.561

29.223.559

18%

37%

34%

5%

0%

6%

1

10.623.932

21.247.864

28%

46%

18%

0%

0%

8%

1

(1)

Τα στοιχεία δαπανών ανά προτεραιότητα του προγράµµατος της ∆ανίας είναι προσωρινά και θα επιβεβαιωθούν όταν ολοκληρωθεί το συµπλήρωµα του προγράµµατος.

(2)

Παραδόξως, το πρόγραµµα Mola di Bara περιλαµβάνει µέτρα για τον τοµέα της αλιείας. Αυτά τα µέτρα, µολονότι επιλέξιµα, δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες του εν λόγω
πίνακα, µε αποτέλεσµα το άθροισµα των δαπανών ανά προτεραιότητα να µην ισούται µε 100% σε αυτήν την περίπτωση.
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