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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
131Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΠ ΚΑΙ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, 8.10.2018 - 10.10.2018

Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του
ευρώ και ενόψει της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2019»

(2018/C 461/01)

Υποβάλλεται από τις πολιτικές ομάδες EPP, PES, ALDE, EA και ECR

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018» (ΕΕΑ) (1)
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018·

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά της, της 11ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2017, ενόψει της Ετήσιας
Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2018 (ΕΕΑ), και το ψήφισμά της, της 1ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018·

— έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές
της ζώνης του ευρώ (2) και της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά την ΕΕΑ για το 2018·

1.
επισημαίνει τον συνολικά αργό και άνισο ρυθμό των σχετικών με την ΕΕ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ,
σύμφωνα με το ποσοστό εκτέλεσης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) (3)· τονίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις σε όλα τα
κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη και να αυξηθούν η οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή και η οικονομική σύγκλιση, καθώς και η ανθεκτικότητα στις εξωτερικές πιέσεις, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ· υπογραμμίζει ότι κυρίως η έλλειψη οικειοποίησης σε επίπεδο χώρας και η έως ένα βαθμό
ανεπαρκής διοικητική και θεσμική ικανότητα θεωρούνται ευρέως ως οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μη ικανοποιητική
εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) (4)·

(1)
(2)
(3)

(4)

COM(2017) 690 final.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0418&language=EN&ring=A8-2017-0310.
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ΣΑΧ για το 2018, σ. 3, (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semestercountry-specific-recommendation-commission-recommendation-communication-en.pdf)· βλέπε επίσης την αξιολόγηση αντικτύπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/
10102/2018/EN/SWD-2018-310-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
Βλέπε σελίδες 23-26 της αξιολόγησης αντικτύπου που αναφέρεται στην προηγούμενη υποσημείωση.
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2.
σημειώνει τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ΣΑΧ που απευθύνονται άμεσα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) (36 % το 2018, έναντι 24 % το 2017) (5)· σημειώνει επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ΣΑΧ που αφορούν τους ΟΤΑ, έστω
και έμμεσα, και εκείνες που δεν αφορούν τους ΟΤΑ, αλλά έχουν εδαφικό αντίκτυπο, οι συστάσεις εδαφικού χαρακτήρα
αντιστοιχούν στο 83 % όλων των ΣΑΧ (έναντι 76 % το 2017)·
3.
σημειώνει ότι το 48 % των 124 ειδικών συστάσεων που απευθύνονται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές το 2018 ή/και οι
οποίες θέτουν προκλήσεις που συνδέονται με τις εδαφικές ανισότητες, επαναλαμβάνουν ό, τι είχε ήδη δημοσιευθεί το 2015· ως εκ
τούτου, χαιρετίζει την πολυετή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα,
σύμφωνα με την οποία περισσότερο από τα δύο τρίτα των συστάσεων ανά χώρα που εκδόθηκαν από την αρχή του ευρωπαϊκού
εξαμήνου το 2011 έχουν υλοποιηθεί με τουλάχιστον «κάποια πρόοδο» (6)· εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για τη συνεχιζόμενη
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση αυτή·
4.
τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ που να μεταφέρει το
Θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ. Η χρονική στιγμή της μετάβασης προς ένα
νέο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο, που θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα ευνοήσει τις μεταρρυθμίσεις της
διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
5.
εμμένει στην άποψη ότι οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα θα πρέπει να εξετάζουν ρητώς τις εδαφικές προκλήσεις και τον ρόλο
των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή τους, ενώ οι προκλήσεις εδαφικού χαρακτήρα και
τα μελλοντικά σενάρια θα πρέπει να αναλύονται και να εξετάζονται ρητά στην ΕΕΑ και στις ανά χώρα εκθέσεις και να
αντικατοπτρίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·
6.
τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνάδει πλήρως με τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής που ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτείνει οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα να εξετάζουν
τις πολυετείς προκλήσεις συνοχής των κρατών μελών·
7.
εκφράζει την ικανοποίησή της που το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο επικεντρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,
και τονίζει ότι το 45 % των ειδικών συστάσεων ανά χώρα για το 2018 δίνουν έναν ρόλο στις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή/και
δημιουργούν προκλήσεις που συνδέονται με εδαφικές ανισότητες στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων (7)·
8.
επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως εταίρων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και η υιοθέτηση ρυθμίσεων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του διαρθρωμένου, συνεχούς και
σαφώς αναγνωρισμένου ρόλου των ΟΤΑ, θα αυξήσει σημαντικά την οικειοποίηση των ΣΑΧ σε επίπεδο χώρας· τονίζει ότι αυτή η
συμμετοχή είναι ακόμη πιο σημαντική στο πλαίσιο των αυστηρότερων δεσμών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 και της ενδεχόμενης υιοθέτησης του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
9.
επισημαίνει συνεπώς την αναγκαιότητα να εξασφαλιστούν καλύτερος συντονισμός και συνέργειες μεταξύ της διαδικασίας του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της προσέγγισης της επιμερισμένης διαχείρισης και του αποκεντρωμένου χαρακτήρα των ΕΔΕΤ·
επαναλαμβάνει την πρότασή της να υιοθετήσει η ΕΕ κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των ΟΤΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (8),
και τονίζει ότι η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και την τρέχουσα κατανομή εξουσιών και
αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στα κράτη μέλη· σημειώνει ότι ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τη σχετική εμπειρία του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής των
ΕΔΕΤ (9), καθώς και τις υφιστάμενες καλές πρακτικές που αφορούν την ευρεία συμμετοχή των ΟΤΑ στο Εξάμηνο, σε ορισμένες
χώρες·
10.
χαιρετίζει την «αυστηρή» σύσταση της επιχειρησιακής ομάδας της ΕΕ για την επικουρικότητα «σύμφωνα με την οποία τα
κράτη μέλη ακολουθούν τις κατευθύνσεις που έχει δώσει η Επιτροπή σχετικά με την ενθάρρυνση μεγαλύτερης συμμετοχής και
οικειοποίησης των συστάσεων ανά χώρα υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι […] οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις […] ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης […] Αυτό θα πρέπει να υπερβαίνει τις εθνικές διοικήσεις και να περιλαμβάνει
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών γενικά (10)»·

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ΣΑΧ για το 2018, σ. 3.
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf
Βλέπε τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα «Βελτίωση της διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: ένας κώδικας δεοντολογίας για τη
συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών», 11 Μαΐου 2017
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (αριθ. 240/2014).
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
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11.
εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη παράσχει τον ορισμό των
«διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και μιας ενδεχόμενης στήριξης μέσω
ενωσιακών προγραμμάτων, όπως το σχέδιο προγράμματος στήριξης της μεταρρύθμισης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η εμβέλεια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι επιλέξιμες για στήριξη από την
ΕΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε στρατηγικούς τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση των στόχων της Συνθήκης ΕΕ και αφορούν
άμεσα τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η ΕτΠ απορρίπτει κάθε πρόταση για τη χρηματοδότηση απροσδιόριστων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης
αξίας και δεν συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες της ΕΕ βάσει της Συνθήκης. Εν προκειμένω, η ΕτΠ επισημαίνει το ψήφισμά της
τής 1ης Φεβρουαρίου 2018 με το οποίο απορρίπτει την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου
2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων (11)·
12.
υπογραμμίζει ότι η κατάσταση των τοπικών και περιφερειακών οικονομικών χρήζει μεγαλύτερης προσοχής σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει το αίτημα της Αυστριακής Προεδρίας να εξεταστεί το θέμα από την ΕΤΠ· υπενθυμίζει
ότι οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δαπανών και της ευημερίας ειδικότερα, συγκαταλέγονται
μεταξύ των πρώτων που πλήττονται από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και από τις συνακόλουθες δημοσιονομικές
εξυγιάνσεις και περικοπές κατά τις μεταβιβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση· σημειώνει ότι ενώ η κρίση συμπληρώνει δεκαετία, τα
οικονομικά πολλών ΟΤΑ εξακολουθούν να είναι περιορισμένα·
13.
παρατηρεί με ανησυχία το επίμονα χαμηλό επίπεδο δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, και ιδίως των επενδύσεων από τοπικές
και περιφερειακές αρχές, οι οποίες το 2017 παρέμεναν κατά περισσότερο από 30 % χαμηλότερες από ό,τι το 2009 ως ποσοστό
του ΑΕγχΠ (12)· ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι συχνά οι δημόσιες επενδύσεις πλήττονται περισσότερο από
τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες
καθώς και στην καθημερινή ζωή των πολιτών· προβληματίζεται δε ακόμα περισσότερο από την αυξανόμενη συγκέντρωση των
επενδύσεων: το ποσοστό δημοσίων επενδύσεων από τοπικές και περιφερειακές αρχές — παρότι παραμένει πάνω από το 50 % στην
ΕΕ κατά μέσο όρο — έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με το ποσοστό 60 % της δεκαετίας του ‘90 (13)·
14.
χαιρετίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αξιοποιήσει ευρύτερα την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του Επενδυτικού Σχεδίου με την πρότασή της για το πρόγραμμα InvestEU· αναγνωρίζει ότι η πρόταση έχει
τη δυνατότητα απλούστευσης της χρήσης χρηματοπιστωτικών μέσων, ενός μακροχρόνιου αιτήματος που είχε υποβάλει η ΕτΠ,
δεδομένου ότι η σημερινή πολυπλοκότητα αποτελεί εμπόδιο για μια ευρεία και αποτελεσματική χρήση·
15.
εκφράζει τη λύπη της για την τάση αυξημένου προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και προειδοποιεί για τις αρνητικές
συνέπειες της υπονόμευσης των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και των συστημάτων επίλυσης διαφορών· επαναλαμβάνει ωστόσο
την άποψή της ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να προηγούνται των νέων πρωτοβουλιών ελευθέρων συναλλαγών, ώστε να
διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ενδεχόμενων ασύμμετρων επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες και να επιτυγχάνονται ταχείες δημόσιες πολιτικές λύσεις·
16.
υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) αποτελεί επί του παρόντος ένα από τα μέσα που μετριάζουν τις πιθανές αρνητικές
παρενέργειες των επιλογών εμπορικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στο παρελθόν τα κεφάλαια που
διατέθηκαν μέσω του ΕΤΠ δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως και επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη είχαν προηγουμένως επιλέξει τη
χρήση του ΕΚΤ. Η ΕτΠ θα αναλύσει λεπτομερώς σε χωριστή γνωμοδότηση εάν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής και της αποστολής του ΕΤΠ, καθώς και η μείωση των κατώτατων ορίων του, θα εξασφαλίσει ότι το
μεταρρυθμισμένο ΕΤΠ θα προσδώσει προστιθέμενη αξία και θα αποφύγει τις επικαλύψεις και τους συμψηφισμούς με το ΕΚΤ+,
όπως συμβαίνει σήμερα (14)·
17.
επαναλαμβάνει την έκκλησή της για μια ισχυρή και ολιστική στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ που θα επιτρέψει
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης και της
απαλλαγής από τον άνθρακα, με ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις στην τεχνολογική ενίσχυση των ΜΜΕ και στην εξειδίκευση των
εργαζομένων μέσω της διά βίου μάθησης· υπογραμμίζει εκ νέου τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην
οικοδόμηση περιφερειακών καινοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών που είναι καθοριστικής σημασίας για την
επιτυχή καινοτομία· τονίζει ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης της
ΕΕ και επισημαίνει ότι η δημιουργία της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα εν εξελίξει έργο που παραμένει ελλιπές σε σημαντικά σημεία,
τα οποία επηρεάζουν ιδίως τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ· επικροτεί επίσης την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο
πρόγραμμα για την ενιαία αγορά μετά το 2020, το οποίο να παρέχει ένα πλαίσιο στήριξης των μέτρων για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

(11)
(12)
(13)
(14)

COM(2017) 826 final.
Πηγή: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00022&language=en)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7η έκθεση για τη συνοχή (σ. 168).
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_07/SR13_07_EN.pdf
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18.
σημειώνει ότι η ανάγκη βελτίωσης της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσοτέρων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι οι διαφορετικές πολιτικές
προτεραιότητες αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες για την ανεπαρκή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· σε ορισμένες χώρες, τούτο επιβαρύνεται από την ανεπαρκή διοικητική και θεσμική ικανότητα σε
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και παρεμποδίζει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, μειώνει την ποιότητα των δημόσιων
υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και επιβραδύνει την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· τονίζει ότι, το
2018, το 63 % όλων των συστάσεων που απευθύνονται άμεσα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές αφορά τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας·
19.
σημειώνει ότι, μολονότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) προέρχονταν από τα περισσότερα κράτη μέλη, η πρόκληση της ποιότητας και της ικανότητας της
δημόσιας διοίκησης είναι πιο σοβαρή σε πολλές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (15)· χαιρετίζει τη δυνατότητα των ΟΤΑ
να έχουν πρόσβαση στο ΠΣΔΜ και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες δημιουργίας
ικανοτήτων των υποεθνικών κυβερνήσεων· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των
διαφόρων συνιστωσών δημιουργίας ικανοτήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να το
πράξει με διαφάνεια, εκδίδοντας ένα ενιαίο στρατηγικό έγγραφο (16)·
20.
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες
συμβάσεις στην εθνική νομοθεσία και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται, δίνοντας έμφαση τόσο στον τρόπο με τον οποίο
εφαρμόζονται σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο —υπό το πρίσμα της βαρύτητας των υποεθνικών αρχών στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων— αλλά και στον βαθμό με τον οποίο τα νέα πρότυπα απλοποιούν ή περιπλέκουν τη νομοθεσία σε αυτόν τον
τομέα· σημειώνει ότι πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις και ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να επιδιώξουν έναν ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών και την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών σε
όλα τα σημαντικά στάδια·
21.
αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2018.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Karl-Heinz LAMBERTZ

(15)
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Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοψίζονται στη σ. 27 της αξιολόγησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση
προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-310F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-00-AC-TRA-EL.docx

