
 

AD\1086129EL.doc  PE572.895v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

2015/2284(INI) 

20.4.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 

2014 

2015/2284(INI) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch 

 



 

PE572.895v02-00 2/7 AD\1086129EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1086129EL.doc 3/7 PE572.895v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

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

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δείχνουν ότι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ταμείου 

αυτού επηρεάζονται από παράγοντες όπως το επίπεδο της εκπαίδευσης και των 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα 

καθώς και από την ικανότητα απορρόφησης των σχετικών αγορών εργασίας και το 

ΑΕγχΠ των δικαιούχων χωρών· τονίζει ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται κυρίως από 

τα μακροπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Tαμεία (ΕΔΕΤ)· τονίζει την ανάγκη να 

λαμβάνονται υπόψη σε κάθε παρέμβαση του Ταμείου οι εν λόγω παράγοντες και οι 

τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι η παρέμβαση 

του Ταμείου θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό αφότου υποβληθεί αίτηση για 

χρηματοδοτική συνεισφορά· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη ευελιξίας 

ορισμένων μέτρων του ΕΤΠ και η απουσία σχετικών διατάξεων από την εθνική 

νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών προκάλεσαν καθυστερήσεις και εμπλοκές κατά την 

εκτέλεση, και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας των χρηματοδοτήσεων μέσω 

του ΕΤΠ· 

2. σημειώνει ότι, ενώ το θεματικό πεδίο και οι τομείς παρέμβασης των ΕΔΕΤ (ιδίως του 

ΕΚΤ) και του ΕΤΠ παρουσιάζουν συχνά ομοιότητες, το ΕΤΠ δημιουργήθηκε με σκοπό να 

αντιδρά γρήγορα σε καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, ενώ τα ΕΔΕT 

ακολουθούν έναν πολυετή κύκλο προγραμματισμού· σημειώνει ότι η ενίσχυση των 

συνεργιών μεταξύ του ΕΤΠ και των ΕΔΕΤ είναι ουσιώδης για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων· υπογραμμίζει ότι τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

λειτουργούν σε συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται στους τομείς στήριξης του ΕΤΠ, 

με την τόνωση των επενδύσεων, της συνολικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις του ΕTΠ θα πρέπει να συντονίζονται με τα 

υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ, όπως οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, 

τα εθνικά προγράμματα και στρατηγικές και οι ιδιωτικές πηγές, με στόχο την υποστήριξη 

των ανθρώπων κατά την αναζήτηση εργασίας και την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, ιδίως στους τομείς και τις περιφέρειες που ήδη πλήττονται από τις 

αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης ή της αναδιάρθρωσης της οικονομίας· 

εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του ΕΤΠ, και ζητεί να εξετάζονται διεξοδικότερα η χρηματοδότηση και η 

χρήση του Ταμείου στην περίπτωση ορισμένων κρατών μελών· 

3. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του ΕTΠ, μεταξύ 

άλλων στην επόμενη έκθεσή της και σε μελλοντικές προτάσεις της, να παράσχει 

πληροφορίες για το είδος και την ποιότητα των θέσεων εργασίας που βρήκαν οι άνθρωποι 

που επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, καθώς και για τη μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ποσοστού επανένταξης που επετεύχθη μέσω των 

παρεμβάσεων του ΕTΠ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό της μέτρησης των επιδόσεων του ΕΤΠ 

όσον αφορά την απασχόληση και τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των 
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δικαιούχων, να παρέχονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους τομείς στους 

οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και να αποσαφηνίζεται 

κατά πόσο η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές 

οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που 

πλήττονται από τις απολύσεις· υπό το φως των προαναφερθέντων, καλεί επιπλέον την 

Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας, ιδίως 

στους μελλοντοστραφείς τομείς, και τις πραγματικά απαιτούμενες δεξιότητες όταν 

καταρτίζει μέτρα που στηρίζονται από το ΕΤΠ και να παρέχει στο πλαίσιο της υποβολής 

εκθέσεων και της αξιολόγησης λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την εκπλήρωση αυτής της 

απαίτησης· ζητεί ενδελεχή αξιολόγηση των προσδοκιών των κρατών μελών που 

υποβάλλουν αίτηση για στήριξη του ΕΤΠ, των λόγων για τους οποίους ορισμένα κράτη 

μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση παρά τις υφιστάμενες ανάγκες, καθώς και των επιλογών που 

υπάρχουν ενδεχομένως για την προσαρμογή των ορίων επιλεξιμότητας· 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταρτίζεται συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 

υπηρεσιών για τους εργαζόμενους κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 

και τις περιφερειακές αρχές· 

5. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η διάθεση των πόρων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση, την εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων, τη 

γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας έχει 

τεράστια σημασία προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κρίσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, η έρευνα και η καινοτομία φαίνεται να είναι ο τομέας στον οποίο έχουν 

διατεθεί οι περισσότεροι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 

6. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρήση του ΕTΠ, μέσω της προώθησης της ζήτησης από 

τα κράτη μέλη, κάτι που απαιτεί αύξηση της χρηματοδότησής του και άνοδο του 

ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 

να αυξήσει το μέγιστο επίπεδο στήριξης από το ΕΤΠ, από 60% σε 85%, σε περιφέρειες 

στις οποίες το συνολικό επίπεδο ανεργίας είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο 

της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των 

εκθέσεων αξιολόγησης του ΕΤΠ, δεν έχει παράσχει περιφερειακές αναλύσεις σχετικά με 

τους δικαιούχους, από τις οποίες να προκύπτει χρήση του ΕΤΠ σε περιφέρειες με ήδη 

υψηλά ποσοστά ανεργίας ή υψηλή διαρθρωτική ανεργία στον κλάδο που δέχεται στήριξη· 

ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να δώσουν σημαντικότερο ρόλο στις περιφέρειες στη 

διαδικασία αίτησης για χρηματοδότηση· 

7. υπενθυμίζει ότι τα ΕΔΕΤ έχουν συμβάλει σημαντικά στην αναστροφή των οικονομικών 

και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης και προάγοντας τους μακροπρόθεσμους στόχους της βιώσιμης 

απασχόλησης και ανάπτυξης· τονίζει ότι θα πρέπει να προτιμηθούν οι ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις που βασίζονται στον πολυταμειακό προγραμματισμό προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι απολύσεις και η ανεργία με βιώσιμο τρόπο, μέσω της 

αποτελεσματικής κατανομής των πόρων, καθώς και μέσω στενότερου συντονισμού και 

συνεργιών, ιδίως μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ· πιστεύει ακράδαντα ότι μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική προγραμμάτων πολλαπλών πόρων θα μείωνε τον κίνδυνο 

μετεγκατάστασης και θα δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή της 



 

AD\1086129EL.doc 5/7 PE572.895v02-00 

 EL 

βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ· 

8. πιστεύει ότι η αποδοτική κατανομή των πόρων ισοδυναμεί με σεβασμό της αρχής της 

επικουρικότητας και όχι με αλληλεπικάλυψη με μορφές στήριξης που θα μπορούσαν να 

παρέχονται καλύτερα από τα κράτη μέλη· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι οι άμεσες πληρωμές σε μετρητά από το ΕΤΠ δεν θα υποκαθιστούν ούτε 

θα συμπληρώνουν τα εθνικά επιδόματα ανεργίας, και να εξετάσει περαιτέρω τη σύσταση 

2 της ειδικής έκθεσης αριθ. 7 (2013) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που 

σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια 

της γενικότερης διαδικασίας λήψης αποφάσεων και κατανομής των πόρων· 

10. επισημαίνει ότι η καινοτομία και η αποδοτική χρήση των πόρων διαδραματίζουν βασικό 

ρόλο στην ανανέωση της βιομηχανίας και στην οικονομική διαφοροποίηση, οι οποίες με 

τη σειρά τους είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών 

αλλαγών στις περιφέρειες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την 

παγκοσμιοποίηση ή την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και υπενθυμίζει τον 

ρόλο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης στο πλαίσιο αυτό· 

11. εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την αργή βελτίωση και τις μεγάλες διαφορές 

στις επιδόσεις των περιφερειών όσον αφορά την καινοτομία, αφενός, και για τις 

αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης 

εξειδίκευσης των κρατών μελών, αφετέρου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως τις θεματικές πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης και 

τις ευρωπαϊκές στρατηγικές συμπράξεις συνεργατικών σχηματισμών για την έξυπνη 

εξειδίκευση, και ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά 

με την υλοποίησή τους· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέσο ποσοστό της αυτοαπασχόλησης σε όλες 

τις περιπτώσεις στις οποίες παρασχέθηκε στήριξη από το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το 5 % του 

συνολικού ποσοστού επανένταξης στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την 

ανάγκη χρησιμοποίησης και προγραμματισμού της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ κατά 

τρόπο που να ενισχύει τη θετική εικόνα και το δυναμικό της αυτοαπασχόλησης, της 

επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, με έμφαση στη δημιουργία νέων 

υπηρεσιών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, δεδομένης της σημερινής υστέρησής τους 

έναντι των αστικών περιοχών σε αυτόν τον τομέα· 

13. σημειώνει ότι, προκειμένου να υποβληθεί σήμερα αίτηση για χρηματοδότηση από το 

ΕΤΠ, πρέπει να έχουν απολυθεί 500 εργαζόμενοι από μία μόνο εταιρεία, αλλά ότι η 

επίτευξη αυτού του ορίου είναι πιο δύσκολη για τα μικρά κράτη μέλη απ΄ ό,τι για τα 

μεγάλα και ότι κατά συνέπεια το σημερινό κατώτατο όριο θα πρέπει να συνάδει με τα 

εθνικά ποσοστά απασχόλησης και να μην περιορίζεται μέσω ποσόστωσης· 

14. σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός των δικαιούχων στους οποίους 

απευθύνεται η στήριξη από το ΕΤΠ είναι υπερβολικά χαμηλός σε σύγκριση με τον 

συνολικό αριθμό επιλέξιμων δικαιούχων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην 

αξιοποιούνται πλήρως, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα επενδυόμενα κεφάλαια· 

15. προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων του ΕΤΠ και να 
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ενισχυθεί η ταχεία επανένταξη των απολυμένων στην αγορά εργασίας, καλεί τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και τις εθνικές και περιφερειακές/τοπικές αρχές να απλουστεύσουν και να 

επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη 

πραγματοποίηση των πληρωμών από το ΕΤΠ στους δικαιούχους, δεδομένου ότι πρέπει να 

μειωθεί επειγόντως η μέση περίοδος έγκρισης των αιτήσεων του ΕΤΠ, η οποία ανέρχεται 

σε 303 ημέρες, δηλαδή 10 μήνες, προκειμένου να επιτυγχάνεται στον μέγιστο βαθμό το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα· υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχυθούν, 

στο πλαίσιο αυτό, οι ικανότητες των κρατών μελών, προκειμένου να είναι δυνατή η 

ταχύτερη και αποδοτικότερη σύνταξη των αιτήσεων· 

16. επιδοκιμάζει τα μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, τα 

οποία έχουν τη μορφή επιδοτήσεων σύστασης επιχειρήσεων, κινήτρων για 

επιχειρηματικότητα και υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα 

είναι πιο χρήσιμα αν παρέχονται συνδυαστικά στους συμμετέχοντες· 

17. σημειώνει την επιτυχία του ΕΤΠ όσον αφορά τους δικαιούχους κάτω των 25 ετών· 

σημειώνει την έλλειψη επιτυχίας όσον αφορά τους δικαιούχους άνω των 55 ετών· ζητεί να 

βελτιωθούν οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στους δικαιούχους μεγαλύτερης ηλικίας στο 

πλαίσιο του ΕΤΠ, και να ενθαρρυνθεί η χρήση του Ταμείου για την επανένταξη των νέων 

στην αγορά εργασίας· 

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις στήριξης από το ΕΤΠ, 

οι δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1309/2013 –δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και 

δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων– αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά υψηλό 

ποσοστό του συνολικού κόστους, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις της ΕΕ να απορροφώνται 

από διοικητικές διαδικασίες αντί να κατευθύνονται σε περισσότερους δικαιούχους· 

19. παρατηρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν μέτρα στήριξης από το 

ΕΤΠ, τα κριτήρια παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπερβολικά ελαστικά, 

κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο τους σαφείς στόχους του μέσου χρηματοδότησης σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 

20. συνιστά να συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

σχετικά με την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

προκειμένου να εξακριβώνεται ο βέλτιστος τρόπος  αξιοποίησης της χρηματοδότησης· 

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πλέον ευάλωτοι δικαιούχοι δεν θα στερούνται 

τους απαραίτητους πόρους και ότι οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποδοτικό 

τρόπο· 

22. συνιστά να παρέχει η Επιτροπή στήριξη στα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων 

μέτρων και προγραμμάτων τα οποία θα βοηθούν τα κράτη μέλη να επωφελούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από το ΕΤΠ. 
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Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, 

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, 

Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, 

Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav 

Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van 

Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος 

Παπαδάκης, Искра Михайлова, Андрей Новаков 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana 

Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec 

 
 


