Υπεγράφη
η
Συνθήκη
του
Άμστερνταμ για την Αστική
Ανάπτυξη
Στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την «Αστική Ανάπτυξη», που
πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στο πλαίσιο της Ολλανδικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συμμετείχε ο υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρμόδιοι για τις αστικές
πολιτικές, την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής
υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ, η Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισμών
αρμόδιοι για θέματα αστικής ανάπτυξης.
Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η υιοθέτηση της “Συνθήκης
του Άμστερνταμ” (Pact of Amsterdam), η οποία περιλαμβάνει τις
βασικές αρχές των μελλοντικών αστικών πολιτικών για τις
ευρωπαϊκές πόλεις εστιάζοντας σε τρεις πυλώνες “βέλτιστο
θεσμικό πλαίσιο – βέλτιστη χρηματοδότηση – βέλτιστη διάχυση
γνώσης” (better regulation – better funding – better
knowledge).
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, στοχεύοντας στην άμεση υλοποίηση των
πολιτικών αυτών, προωθεί τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας
μεταξύ κρατών, περιφερειών και πόλεων σε κρίσιμα θέματα όπως η
αστική φτώχεια, η ένταξη μεταναστών και προσφύγων, η
ενεργειακή εξοικονόμηση, η βιώσιμη κινητικότητα κ.α. Η Ελλάδα
συμμετέχει στις πρωτοβουλίες για την «Αστική Φτώχεια» και την
«Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων», τις οποίες συντονίζει το
Υπουργείο Οικονομίας. Τις ελληνικές πόλεις εκπροσωπούν στα δύο
προγράμματα οι δήμοι Κερατσινίου και Αθήνας, αντίστοιχα.

Ειδικά για το ζήτημα της αστικής φτώχειας, ο υφυπουργός
υπογράμμισε ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, έχει πάρει
πρωτοφανείς διαστάσεις, ιδιαίτερα στις πόλεις της Νότιας
Ευρώπης και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Στην κατεύθυνση αυτή,
η Ελλαδα υλοποιεί ήδη σημαντικές δράσεις αξιοποιώντας τους
πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ ανέλαβε να φιλοξενήσει την 3η ευρωπαϊκή
συνάντηση εργασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας στις
πόλεις, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 2016 στην Αθήνα.
Αναφορικά με το προσφυγικό, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι
πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο και κρίσιμο θέμα το
οποίο απαιτεί ουσιαστική υποστήριξη από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Η προσφυγική κρίση, επισήμανε, ξεπερνά τις δυνατότητες
κάθε μεμονωμένης χώρας και χρειάζεται συλλογική και
συντονισμένη αντιμετώπιση, με γνώμονα την αλληλεγγύη και το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την
πολυεπίπεδη και διατομεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των
σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.
Όπως υπογράμμισε: «Σκοπός μας είναι να αναπτυχθεί ένα
διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο για τις πόλεις, το οποίο θα
υπηρετεί ένα συνολικό σχεδιασμό δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης
που αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους. Το νέο ευρωπαϊκό
μοντέλο θα πρέπει να σέβεται το διοικητικό σύστημα και τις
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και να διευκολύνει την ενεργό και
ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών».

