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ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό πρωινό Nueva Economía Forum με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής των Περιφερειών κ. Cordeiro 

Πραγματοποιήθηκε στις 2/3 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό που 

διοργάνωσε ο Οργανισμός Nueva Economía Forum με προσκεκλημένο ομιλητή τον Πρόεδρο της 

Ευρ. Επιτροπής των Περιφερειών κ. Vasco Cordeiro. Τον κ. Cordeiro καλωσόρισε και προλόγισε η 

Ισπανίδα Υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής και Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Isabel Rodríguez, 

ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Πρόεδρος της ισπανικής Γερουσίας κ. Ander Gil 

και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Miquel Iceta. 

Στην εισαγωγική της ομιλία, η κα Rodríguez εξήρε το αναπτυξιακό έργο της Κυβέρνησης Sánchez, 

επιτυχία οποίου επιβεβαιώνεται από τα «θαυμάσια» -όπως τα χαρακτήρισε- στοιχεία για την 

απασχόληση, τα οποία κατά την οπτική της Κυβέρνησης, επιδεικνύουν το δυναμικό αναπτυξιακό 

χαρακτήρα της ισπανικής οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα. Η Υπουργός τόνισε ότι η Ε.Ε. 

λειτουργεί με βάση την αρχές της επικουρικότητας με σκοπό να φέρει τη λήψη αποφάσεων πιο κοντά 

στις περιφερειακές - τοπικές διοικήσεις που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, 

κα Rodríguez υπενθύμισε ότι η ισπανική Κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να αποκεντρώσει ακόμη 

περισσότερο τους θεσμούς και τις αποφάσεις στο περιφερειακό επίπεδο, τονίζοντας τον ήδη υψηλό 

βαθμό αποκέντρωσης της ισπανικής διοίκησης και οικονομίας. Η Ισπανίδα Υπουργός αναφέρθηκε 

στη σημασία της συνοχής στην Ε.Ε., ως «ραχοκοκαλιάς» της κοινής πορείας των κρατών μελών, 

διαβεβαιώνοντας τον κ. Cordeiro ότι η ισπανική Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη συνοχή ως έναν από 

τους κεντρικούς άξονες του κοινού ευρωπαϊκού οράματος και ως την πραγματική συνεκτική δύναμη 

του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Sánchez έχει 

επιλέξει εξ αρχής τον δρόμο εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών λύσεων στις διαδοχικές κρίσεις. Η κα 

Rodríguez εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διαδοχικές κρίσεις συνιστούν μια ευκαιρία για την 

ενίσχυση της συνοχής, υποσχόμενη ότι η συνοχή θα είναι μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της 

επικείμενης ισπανικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.  

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής των Περιφερειών κ. Cordeiro δήλωσε ότι η 

απάντηση στο ερώτημα εάν η Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία ταυτίζεται με το 

ερώτημα εάν η ίδια η Ε.Ε. είναι πρόθυμη να αντέξει και να επιβιώσει της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία, τονίζοντας ότι εάν η Ουκρανία «πέσει», ο πόλεμος πρόκειται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Ο κ. Cordeiro είπε ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία 

απλώς ως «ζήτημα αλληλεγγύης», αλλά κατά τη γνώμη του «συμβάλλει σε μια κοινή προσπάθεια 

για επιβίωση», τονίζοντας ότι οι Ουκρανοί είναι μεν εκείνοι που πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα, 

ωστόσο το διακύβευμα αφορά την επιβίωση ολόκληρης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την οπτική του 

του κ. Cordeiro, η περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ουκρανικών 

περιφερειών και πόλεων συνιστά εγγύηση για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με δημοκρατικά 

κριτήρια και διαδικασίες. Αναφορικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε., ο κ. 

Cordeiro δήλωσε ότι δεν είναι το μόνο κράτος που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ε.Ε., επισημαίνοντας 
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ότι «είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης και να μεταρρυθμίσουμε 

τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διαδικασία υποδοχής νέων μελών στην Ε.Ε.». 

Ο κ. Cordeiro διαβεβαίωσε ότι οι πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. και οι χρηματοδοτήσεις από τα 

διαρθρωτικά Ταμεία απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες και όχι μόνο σε εκείνες που με 

χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και πλούτου, επαινώντας τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο των εν 

λόγω πολιτικών σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς βοηθούν τη σύγκλιση των εισοδημάτων στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο και την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ο κ. 

Cordeiro τόνισε ότι έναντι των κρίσεων και των δυσκολιών, η απάντηση δεν είναι να απομονωθούν 

οι χώρες, αλλά αντιθέτως να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις με ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών. Ο Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής Περιφερειών διαβεβαίωσε ότι τα 

«υποεθνικά» επίπεδα εξουσίας και διοίκησης συνιστούν το «κλειδί» μίας επιτυχημένης ευρωπαϊκής 

πολιτικής συνοχής στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη και  

καθιστούν περισσότερο αντιληπτή την χρησιμότητα και τον ρόλο της Ε.Ε. στη βελτίωση του 

επιπέδου ζωής του. Κύριος Cordeiro παρουσίασε την «Πράσινη Συμφωνία» στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

ως ευκαιρία και ζήτημα επιβίωσης, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση 

και να επιταχυνθεί η πρόοδος επίτευξης των στόχων κατά της κλιματικής αλλαγής. Σε ερώτηση 

σχετικά με πιθανή χρήση της Επιτροπής Περιφερειών από εθνικιστικούς ή αποσχιστικούς 

περιφερειακούς πολιτικούς σχηματισμούς, κ. Cordeiro απάντησε ότι υπάρχει ελευθερία λόγου στην 

Επιτροπή, αλλά ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες αυτής είναι πολύ σαφείς και ουδεμία σχέση έχουν 

με εθνικιστικές «ατζέντες». Περαιτέρω, κ. Cordeiro τόνισε ότι η Ε.Ε. δεν είναι η μοναδική υπεύθυνη 

για την ευημερία των περιφερειών της Ευρώπης, αλλά μοιράζεται την εν λόγω αρμοδιότητά της με 

τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών. Κύριος Cordeiro τόνισε τη 

σημασία καλής χρήσης και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, υπογραμμίζοντας ότι 

«ζούμε την εποχή που θα καθορίσει το μέλλον της Ε.Ε., στην οποία οι ευρωπαϊκές περιφέρειες 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο», τονίζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο της διασυνοριακής συνεργασίας. 

Τέλος, κ. Cordeiro επισήμανε πρόοδο και επιτυχημένο σκεπτικό ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, που εδράζεται στην εκταμίευση χρηματοδοτήσεων επί τη βάσει επίτευξης 

συγκεκριμένων στόχων από τα κράτη μέλη, τονίζοντας ότι εν λόγω σχήμα δείχνει τον δρόμο για όλα 

τα μελλοντικά προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.    

Τέλος, σε ερώτηση που του απευθύνθηκε σχετικά με το επίκαιρο ζήτημα της «μετανάστευσης» του 

μεγάλου ισπανικού κατασκευαστικού Ομίλου Ferrovial στην Ολλανδία (βλ. σχετικά έγγραφα 

Πρεσβείας Α.Π. 462/2.3.2023 και Γραφείου ΟΕΥ Α.Π. Φ. 2110/ΑΣ 105/2.3.2023) και του πόσο 

«πατριωτική» μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση της διοίκησης του ισπανικού Ομίλου, Πρόεδρος 

Επιτροπής Περιφερειών απάντησε αντιστρέφοντας το ερώτημα, διερωτώμενος εάν θα παραπονείτο 

η Ισπανία στην περίπτωση που κάποιος μεγάλος ολλανδικός Όμιλος ερχόταν να εγκατασταθεί στη 

χώρα.     

     

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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