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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων (COM(2015)0366) και το συνοδευτικό σχέδιο 

δράσης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων είναι μια από τις πιο δυναμικές, 

καινοτόμες, παραγωγικές και ανταγωνιστικές περιοχές της Ευρώπης, στην οποία 

υπάρχουν σημαντικές βιομηχανικές περιοχές και πολλά κέντρα αριστείας, με μοναδικά 

γεωγραφικά, φυσικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών προϊόντων, καθώς και στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος, τοπίου και 

πολιτισμού· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής προέκυψε από την 

ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε ορισμένες διασυνοριακές 

περιοχές, προκειμένου οι κοινές προκλήσεις να αντιμετωπίζονται με πιο αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι θα ήταν δυνατό με επιμέρους προσπάθειες των 

μεμονωμένων φορέων, καθώς και από τη φιλοδοξία να ενισχυθεί η επίλυση προβλημάτων 

στο πλαίσιο μιας σχετικά μικρής ομάδας χωρών και περιφερειών, με σκοπό να 

προωθηθεί, στην πράξη, η ισχυρότερη συνοχή μεταξύ των πολιτών στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών 

περιοχών που είναι χαρακτηριστικές για τον χώρο των Άλπεων, όπως οι ορεινές περιοχές, 

η αλπική προχώρα, οι αγροτικές περιοχές και οι αστικές περιοχές· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις για την αντιμετώπιση των 

διαφόρων προκλήσεων για την περιοχή των Άλπεων, όπως της παγκοσμιοποίησης, των 

αρνητικών δημογραφικών τάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών ποσοστών 

γεννήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού, της χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού, της 

«διαρροής εγκεφάλων», των νέων μεταναστευτικών τάσεων, της οικονομικής κρίσης και 

των οικονομικών και δημογραφικών ανισοτήτων, της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών 

κινδύνων μεγάλης κλίμακας, της ενεργειακής πρόκλησης, των εποχιακών διακυμάνσεων 

της απασχόλησης και του εισοδήματος και της ανάγκης για πολλαπλή απασχόληση, της 

μείωσης των αποβλήτων, και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση των πόρων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές –οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδίως από 

τη γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας και τη μετανάστευση, 

καθώς και από τη χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού στις ορεινές περιοχές– αποτελούν 

σοβαρές προκλήσεις για την περιοχή των Άλπεων και έχουν αντίκτυπο στις εξελίξεις 

στην αγορά εργασίας, στις επενδύσεις και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαγενεακή συνοχή που καθιερώθηκε σταδιακά, οι εκτεταμένοι 

οικογενειακοί δεσμοί και οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη κοινωνική σημασία 

στην περιοχή των Άλπεων· 
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H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού σχετίζεται, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, με τη σπανιότητα βασικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής των Άλπεων συνδέεται με 

την ύπαιθρο, την αγροτική ανάπτυξη, «το μέλλον του χωριού» και τη γεωργία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων αποτελεί προϋπόθεση, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές, για την εκπλήρωση 

των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής και περιβαλλοντικής συνοχής, για την 

επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και για την ισότιμη 

πρόσβαση στην απασχόληση· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληθυσμοί που ζουν στους πρόποδες είναι από τους 

φτωχότερους στην ορεινή περιοχή, και αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, γεγονός 

που οδηγεί σε απερήμωση, δεδομένης της μετεγκατάστασης και συγκέντρωσης της 

παραδοσιακής βιομηχανικής παραγωγής σε αστικές περιοχές· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτυχημένες μακροπεριφερειακές στρατηγικές που 

εφαρμόζονται ήδη για τις περιοχές της Βαλτικής, του Δούναβη, και της Αδριατικής και 

του Ιονίου θα πρέπει να λειτουργήσουν ως έμπνευση για τη στρατηγική για την περιοχή 

των Άλπεων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές, ιδίως οι πιο απομακρυσμένες, 

αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης, έλλειψης 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, χαμηλότερης πυκνότητας των δημόσιων υπηρεσιών, 

και περιορισμένης διαθεσιμότητας ευρυζωνικού δικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο 

προσβάσιμες περιοχές μπορούν να βασίζονται εν γένει σε μια πιο ζωτική οικονομία και 

να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων θα πρέπει να δίνει 

προτεραιότητα σε τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προσφέρει πραγματική 

προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη περιφερειακή σύγκλιση· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να εστιάζουν στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ορεινών περιοχών· 

1. εκφράζει μεν την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής για την περιοχή 

των Άλπεων και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης, τονίζει δε την ανάγκη περαιτέρω 

ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιδίωξη ενός 

μοντέλου ανάπτυξης που θα μπορεί να εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική 

ένταξη και την κοινωνική προστασία για όλους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές· 

επιμένει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η δημιουργία κοινωνικών υποδομών και να 

προωθηθούν οι κοινωνικές επενδύσεις· 

2. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί το οικονομικό δυναμικό στρατηγικών 

τομέων όπως είναι η γεωργία, η δασοκομία, ο βιώσιμος και φιλικός προς όλες τις γενιές 

τουρισμός, η αειφόρος ενέργεια, η βιοοικονομία, τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, η 

υγεία και οι τεχνολογίες αιχμής, να στηριχθούν αποφασιστικά οι ΜΜΕ, 
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συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτήν την 

κατηγορία, και να προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα, με στόχο τη δημιουργία διαπεριφερειακών δικτύων και συνδέσμων· 

τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η τοπική παραγωγή και να ενισχυθούν οι νέες 

επενδύσεις, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για νέους 

επιχειρηματίες και για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, σε συμμόρφωση με την 

ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, και με σεβασμό προς τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις, όπου αυτές υπάρχουν· 

3. τονίζει τη σημασία της διασυνοριακής ταυτότητας και άλλων μορφών περιφερειακής 

ταυτότητας· 

4. τονίζει την ανάγκη να καταστούν οι ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες προσβάσιμες και 

οικονομικά προσιτές για όλους, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 

περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κινητικότητας· υπογραμμίζει ότι πρέπει 

να αναπτυχθούν υποδομές και τεχνολογίες που θα εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα 

βιώσιμων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων που ζουν στην περιοχή 

των Άλπεων· ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη τους τις 

ανάγκες των κατοίκων των άκρως απομακρυσμένων περιοχών· 

5. τονίζει την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων επαρκών 

επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης για τους εποχικά εργαζομένους στην περιοχή των Άλπεων και να 

διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται κατάχρηση της εποχικής απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη 

διασφάλισης του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων 

και των εργασιακών συνθηκών υψηλής ποιότητας εν γένει· 

6. επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ευελιξία του εργατικού δυναμικού μέσω της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της δια βίου μάθησης και της πολυγλωσσίας, καθώς και να 

εγκριθούν σχέδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, 

της ισότητας των φύλων και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία· 

7. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτομία και την 

έρευνα με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και με ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ 

των συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων της περιοχής των Άλπεων και των συμφερόντων 

της, και τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών για τη 

βιώσιμη διασύνδεση της έρευνας, της επιστήμης και της οικονομίας· τονίζει ότι το υψηλό 

επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας, το ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, οι 

εταιρείες που εισάγουν καινοτομίες και τα μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την περιοχή των Άλπεων· 

8. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η πολλαπλή κατάρτιση, καθώς και 

προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας και των 

στρατηγικών, μελλοντοστραφών της τομέων, συγκεκριμένα μέσω ειδικών κέντρων 

κατάρτισης και ενός διαδικτυακού, πολύγλωσσου περιφερειακού κέντρου απασχόλησης· 

πιστεύει ότι τα ποιοτικά προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, και να παρέχονται κατά τρόπο που συνάδει με αυτές· 

9. υπογραμμίζει ότι ο βιώσιμος τουρισμός, η τοπική παραγωγή και τα αποδοτικά δημόσια 

συστήματα μεταφορών μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της απερήμωσης και 
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στην προστασία των θέσεων εργασίας στην περιοχή· 

10. επισημαίνει ότι στην αγορά των κέντρων κατάρτισης υπάρχει ανταγωνισμός, και κατά 

συνέπεια τα εν λόγω κέντρα θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική στήριξη μόνο αν αυτό 

κρίνεται απολύτως απαραίτητο για ποιοτικούς και οικονομικούς λόγους· 

11. ζητεί να καταστούν πιο βιώσιμες και αποδοτικές οι μεταφορικές συνδέσεις τόσο εντός της 

περιοχής όσο και με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία 

διατροπικών συστημάτων μεταφορών, προς όφελος τόσο της ανάπτυξης της περιοχής όσο 

και της ευημερίας των κατοίκων της· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης 

συντονισμένων διεθνικών πολιτικών και νέων προσεγγίσεων για την κοινή ευθύνη και τη 

δίκαιη συνεργασία μεταξύ περιοχών, όπως είναι οι κάθετες συνδέσεις μεταξύ μεγάλων 

πόλεων και αγροτικών, ορεινών και τουριστικών περιοχών· 

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε διαδικτυακές συνδέσεις 

υψηλής ταχύτητας και, κατ’ επέκταση, σε ψηφιακές και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς 

και στην τηλεργασία και σε άλλες ευκαιρίες για άτομα που ζουν σε περιοχές 

απομονωμένες από μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να έχουν πρόσβαση σε προσφορές 

θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στη διαδικτυακή πύλη 

EURES, αλλά και σε πολλές άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την 

καθημερινή ζωή, ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οδηγούν σε αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και των αποδοχών, συμβάλλουν στην υπέρβαση του 

ψηφιακού χάσματος και προωθούν την κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των 

πολιτών· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η διασύνδεση των σχολείων, των πανεπιστημίων 

και των ερευνητικών κέντρων, καθώς και να προωθηθούν προγράμματα ηλεκτρονικής 

μάθησης, η καινοτομία και η ανάπτυξη σχηματισμών που θα βασίζονται στην 

περιφερειακή εμπειρογνωμοσύνη και σε περιφερειακές εταιρείες, καθώς και η 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη «ψηφιακών χωριών και περιφερειών» ως βιώσιμων, 

αξιοπρεπών και φιλικών προς την οικογένεια τόπων διαβίωσης· 

13. τονίζει την κοινωνική διάσταση μιας κοινής στρατηγικής για την περιοχή των Άλπεων, 

και ζητεί να ληφθούν καινοτόμα μέτρα συνεργασίας, π.χ. να προωθηθεί η δημογραφική 

ανάπτυξη μέσω συνεργατικών μέτρων για την παροχή ασφαλών και ολοκληρωμένων 

εγκαταστάσεων μαιευτικής περίθαλψης στις αγροτικές περιοχές των Άλπεων· 

14. υπενθυμίζει ότι η αρχή της καθολικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να 

εξασφαλίζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, και τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι 

αναγκαίο τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να προωθήσουν εναλλακτικές και καινοτόμες 

λύσεις για τις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, 

λύσεων ειδικά προσαρμοσμένων στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες· 

15. τονίζει την ανάγκη προώθησης μοντέλων παραγωγής που βασίζονται σε μια προσέγγιση 

κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της δημιουργίας 

«πράσινων υποδομών» για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, 

καθώς και για την παροχή νέων ευκαιριών στον τομέα του τουρισμού και της δημιουργίας 

ποιοτικών θέσεων εργασίας· 

16. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε κάθε τομέα πολιτικής, και να χρηματοδοτήσει 

αντίστοιχες δράσεις που θα απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες που ζουν σε ορεινές 
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περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε ανισορροπία· 

17. τονίζει την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση των διαφόρων παραδόσεων 

και εθίμων της περιοχής των Άλπεων, τα οποία θα πρέπει να προάγονται και να 

διατηρούνται με σεβασμό στην ποικιλομορφία τους, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό 

επίπεδο· 

18. ζητεί να εξασφαλιστεί η άμεση συμμετοχή των περιφερειών, των κοινοτήτων και των 

πολιτών σε όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή 

των Άλπεων, ως απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία τους. 
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