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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

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

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης τα 

τελευταία 18 τρίμηνα, καθώς τα κράτη μέλη παρουσιάζουν θετική και σταθερή 

ανάπτυξη, ενώ καταγράφονται τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας από την έναρξη της 

κρίσης· τονίζει ωστόσο ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα του δείκτη 

ευημερίας του ΟΟΣΑ, υπάρχουν σαφείς και μεγάλες διαφορές μεταξύ κοινωνιών και 

μεταξύ ατόμων ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης, το εισόδημα, την περιουσία, την 

ηλικία και τον τόπο γέννησης· σημειώνει ότι οι ανισότητες αυτές, ιδίως η μακροχρόνια 

ανεργία και η ανεργία των νέων, καθώς και τα επίπεδα φτώχιας, παραμένουν σε 

επίπεδα κρίσης σε ορισμένες περιοχές οι οποίες εξακολουθούν να καταγράφουν αργούς 

ρυθμούς ανάκαμψης· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της 

διαρθρωτικής ανεργίας και στις αλγεινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

επιπτώσεις της· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα κάτω των 25 

ετών πλήττονται περισσότερο και είναι κατά 60 % πιο πιθανό να μείνουν εκτός της 

αγοράς εργασίας σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 25-54· υπογραμμίζει πόσο 

σημαντική είναι η παράταση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων για την 

περίοδο 2017-2020 και η αύξηση του προϋπολογισμού της κατά 1,2 δισεκατομμύρια 

EUR· 

2. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαία η προώθηση μεγαλύτερης σύγκλισης και 

ένταξης· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την υπάρχουσα δυναμική να 

στηριχθεί η συνέχιση της ανάκαμψης μέσω οικονομικής μεγέθυνσης, κοινωνικής 

σύγκλισης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εδαφικής συνοχής, και ότι 

απομακρύνεται από τον δρόμο της λιτότητας που ακολουθούσε στο παρελθόν· 

υπογραμμίζει ότι, για να προωθήσει τη συνολική αρμονική ανάπτυξή της, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει και να επιδιώξει, στο σύνολό της, δράσεις που 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, 

αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες 

περιφέρειες και αντιμετωπίζουν την υστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, 

ειδικότερα δε των περιοχών χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης της ΕΕ 

(λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές)· τονίζει την ανάγκη για καθολικό ποιοτικό 

μετασχηματισμό του υφιστάμενου μείγματος πολιτικών, με προτεραιότητα στην 

επείγουσα εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να 

διατεθούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι στην πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά 

το 2020 και καλεί την Επιτροπή να καταθέσει αντίστοιχη πρόταση· σημειώνει ότι, για 

να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η οποία συνιστά μία από τις προϋποθέσεις για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη, απαιτούνται επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις 

νέες δεξιότητες· 

3. επικροτεί τον εξορθολογισμό και τη συνέπεια των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με την άνιση εφαρμογή τους σε 

διάφορους τομείς πολιτικής και διάφορες χώρες· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 

υποστηριχθούν οι συνέργειες για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων της 
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ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά και να 

συντονίσουν τη διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίσουν στήριξη για την ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για την τόνωση των 

επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, και να αναγνωρίσουν τον 

υποστηρικτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 

ικανοτήτων και να απλουστευθεί περαιτέρω η χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, 

δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των ΣΑΧ για το 2017 έθιγε ζητήματα διοικητικής 

ικανότητας· τονίζει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 

ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη για ευρύτερη συνέργεια ανάμεσα 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών με σκοπό 

να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) και 

να εφαρμοστούν οι ΣΑΧ· 

4. τονίζει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στη διαδικασία ανάκαμψης η πολιτική 

συνοχής, ως η κύρια πολιτική δημοσίων επενδύσεων και ανάπτυξης, η οποία 

ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι, από το 2015 

έως το 2017, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής διατέθηκε χρηματοδότηση που 

ισοδυναμούσε με το 8,5 % των κρατικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 41 % για τα 13 τελευταία 

κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το 2004 και υπερβαίνει το 50 % για 7 κράτη 

μέλη· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί σε παρόμοιο επίπεδο 

προϋπολογισμού στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο· θεωρεί, ωστόσο, 

ότι η σύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την 

επίτευξη των στόχων της όπως ορίζονται στις Συνθήκες, περιλαμβανομένης της 

εδαφικής της διάστασης, ενώ η εν λόγω σύνδεση θα πρέπει να είναι ισόρροπη, να 

βελτιώνει την εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

(ΕΔΕΤ) και να αυξάνει περαιτέρω το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δαπανών 

στον τομέα της συνοχής και τη συμβολή τους στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη που ευνοεί τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την κοινωνική 

ανάπτυξη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι χρήσιμο να συμμετέχουν οι τοπικές 

περιφερειακές αρχές στον καθορισμό των παραμέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των δραστηριοτήτων 

και των σχεδίων που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και να συνδέονται 

με τις ετήσιες ΣΑΧ και τις Ετήσιες Επισκοπήσεις της Ανάπτυξης (ΕΕΑ)· 

5. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να επισπευσθεί η εκτέλεση των ΕΔΕΤ, καθώς 

συνιστούν ένα εξαιρετικά κατάλληλο εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης, βιώσιμης 

ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, και συνεπώς παρέχουν σημαντική 

στήριξη στις εθνικές επενδυτικές πολιτικές και συμβάλλουν στις συναφείς 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ισχυρότερες δομές 

συντονισμού και προγραμματισμού, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και πιο 

αποδοτικές δημόσιες διοικήσεις, και να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική η αξιοποίησή τους· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη με όλα τα μέσα και τους πόρους που έχει στη 

διάθεσή της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος των αποδεσμεύσεων, καθώς και οι 

καθυστερήσεις πληρωμών· 
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6. επικροτεί την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

ως προς τη διάρκεια και το μέγεθός του έως το 2020 με στόχο την τόνωση των 

επενδύσεων, την ομαλή ροή της χρηματοδότησης και τη διαβεβαίωση των φορέων 

υλοποίησης έργων ότι μπορούν να συνεχίσουν τον σχεδιασμό έργων μετά την αρχική 

περίοδο της επένδυσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματικότητα και 

συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και 

με τα οριζόντια κοινοτικά προγράμματα, με παράλληλη διατήρηση των ΕΔΕΤ ως 

κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ· επιμένει ότι η εκτέλεση του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι εδαφικά ισόρροπη, ώστε να συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη της ΕΕ και να 

αποτρέπει την περαιτέρω ενίσχυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, των 

περιφερειών και των ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι τα έργα που υπάγονται στο επεκταθέν 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να αντεπεξέρχονται σε καταστάσεις μη ικανοποιητικού 

επιπέδου επενδύσεων και σε κενά της αγοράς· ζητεί να επανεξισορροπηθεί η εδαφική 

κατανομή των επενδύσεων και να ενισχυθεί η απορρόφησή τους στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι στο πλαίσιο αυτό υφίσταται 

μεγαλύτερη ανάγκη να διευκολυνθεί ο συνδυασμός του ΕΤΣΕ με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης της ΕΕ· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

(SRSP), μέσω του οποίου παρέχεται στα κράτη μέλη βοήθεια προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες καθενός όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών τους, με σκοπό την 

ενίσχυση της συνοχής, την έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την 

αξιοποίηση των ταμείων της ΕΕ με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· 

επισημαίνει ότι, όπως καταδεικνύεται εκ πείρας, πολλά κράτη μέλη έχουν αιτηθεί 

στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος και ότι οι αιτήσεις στήριξης κατανέμονται σε 

όλους τους τομείς υποστηρικτικής δράσης· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 

διαφάνεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στην ετήσια έκθεση 

παρακολούθησης που αφορά συγκεκριμένα αποτελέσματα επιμέρους έργων· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν 

συναφείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και να 

εξαλειφθεί η γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τις τρέχουσες επενδύσεις, με στόχο να 

βελτιωθεί η εκτέλεση των ΕΔΕΤ, καθώς και το επιχειρηματικό και το επενδυτικό 

περιβάλλον· 

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει ασφάλεια ως προς τους πόρους για τη 

χρηματοδότηση του SRSP μετά το 2020,·οι οποίοι δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουν από 

τις επιδιώξεις και τους στόχους των ΕΔΕΤ· 
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