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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:

1. υπενθυμίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, αποτελούν θεμελιώδεις 
αρχές για τον προσδιορισμό του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
και ότι η εφαρμογή τους πρέπει να ενσωματώνει της διατάξεις του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

2. τονίζει ότι στόχος της πολιτικής συνοχής πρέπει να είναι μια βιώσιμη, ευφυής και 
περιεκτική οικονομική ανάπτυξη ομοιόμορφα κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής, η κατάρτιση
των εργαζομένων για τις νέες θέσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της αειφόρου οικονομίας, 
η κοινωνική και εδαφική συνοχή και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 
που αποτελεί στοιχείο συνοχής και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας·

3. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της ΕΕ και τη δίκαιη και ομοιόμορφα κατανεμημένη 
ευημερία, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και στοχεύοντας στη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ ευνοώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων και την 
κοινωνική ένταξη· θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη των 
λιγότερων ανεπτυγμένων περιφερειών και των μειονεκτουσών ομάδων, οδηγώντας στην 
ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία έγκειται στο γεγονός ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις 
οικονομικές επιτυχίες της ΕΕ· υποστηρίζει για το λόγο αυτό ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει να διατηρηθεί ως αυτόνομη πολιτική και να χρηματοδοτείται ουσιωδώς·

5. αναγνωρίζει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής συνοχής που εναρμονίζει 
τους διάφορους τομεακούς στόχους με τις ανάγκες και το δυναμικό των περιφερειών είναι 
ένα πολύτιμο στοιχείο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής και
ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω·

6. πιστεύει ότι οι δυσχέρειες που προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε να ωθήσουν την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα μια πρόταση αναθεώρησης των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
που να είναι συνεπής προς τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να λαμβάνει
μεταξύ άλλων υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κρατών μελών και των 
περιφερειών και τις θέσεις που εκφράζονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για μέτρα και 
πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν (ενδιάμεση έκθεση)1 και να διερευνά τις 
καλύτερες λύσεις για τη συγχρηματοδότηση των πολιτικών κοινωνικής καινοτομίας·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
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7. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο την οικονομική 
της συνιστώσα προκειμένου να συμπληρώσει καλύτερα τις άλλες ισχύουσες ευρωπαϊκές 
πολιτικές εις τρόπον ώστε να εδραιωθεί η οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την αυξημένη απασχόληση·

8. θεωρεί ότι, για να στεφθεί με επιτυχία η στρατηγική Ευρώπη 2020, τα μέσα κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της ΕΕ πρέπει να αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός κοινού νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και του 
συνόλου των Διαρθρωτικών Ταμείων· υπογραμμίζει ότι, εντός ενός κοινού πλαισίου, 
κάθε μέσο χρειάζεται ειδικούς κανόνες και στόχους προκειμένου να εξασφαλίσει μία 
ακριβώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες στήριξη· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο είναι το μοναδικό μέσον που απευθύνεται συγκεκριμένα στην αγορά εργασίας και 
την κοινωνική ένταξη και ότι η κοινωνική συνοχή, ως τέτοια, θα πρέπει να ενισχυθεί 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020· θεωρεί ιδιαίτερα ενδεδειγμένο 
τον ισχύοντα κανόνα επικάλυψης μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για να απλουστευθεί η χρήση 
των πόρων των ταμείων, ιδίως για τοπικά ολοκληρωμένα σχέδια και για την ενίσχυση των 
συνεργειών·

9. θεωρεί ότι, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, οι οποίες όξυναν επίσης τις περιφερειακές ανισότητες, οι διαδικασίες για τη 
χρήση των ταμείων θα πρέπει να ανταποκρίνονται ταχέως στα περιφερειακά ή κοινωνικά 
προβλήματα και ανεπάρκειες, μεταξύ άλλων μέσω πιο στοχευμένων παρεμβάσεων·

10. θεωρεί ότι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει να επικεντρωθεί 
στις επενδύσεις σε δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς επιμόρφωσης - λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες βασικές δεξιότητες σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη - και περαιτέρω 
κατάρτισης, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη δημιουργία εργασιακών 
ευκαιριών και κοινωνικών συνθηκών, την έρευνα και την καινοτομία, εις τρόπον ώστε να 
διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια αειφόρο οικονομία, με στόχο την προώθηση της 
απασχολησιμότητας, της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης, της κατάλληλης πληρωμής, 
της ποιότητας ζωής και της απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και μέτρων για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης·

11. τονίζει ότι το ΕΚΤ, ως μέσο στήριξης της διαρκούς κατάρτισης, της απόκτησης
προσόντων και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, πρέπει να θεωρείται 
απαραίτητο μέσο του οποίου οι δυνατότητες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως για την
προώθηση μιας περιεκτικής και επαρκούς ανάπτυξης και μιας Ευρώπης που θα βασίζει 
την ανταγωνιστικότητά της στη γνώση·

12. υπογραμμίζει ότι το ΕΚΤ, πέραν του ότι συμβάλλει γενικά στην επίτευξη του συνόλου 
των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020, είναι ουσιαστικά το κύριο μέσο της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων που συμβάλλουν σε δύο συγκεκριμένους στόχους της 
στρατηγικής αυτής, δηλαδή να φτάσει το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 
μεταξύ 20 και 64 ετών στο 75% και να εξέλθουν από την κατάσταση φτώχειας πάνω από 
20 εκατομμύρια άτομα·

13. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο του ΕΚΤ στο πλαίσιο της μελλοντικής δομής 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εκτέλεση των 
ολοκληρωμένων μέτρων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση του ΕΚΤ εντός ενός 
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κανονισμού και βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές διατάξεις σε σχέση με τους 
πόρους για τη συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του κανόνες λειτουργίας και 
χρηματοδότησης· σημειώνει ότι η προηγούμενη πείρα έχει καταδείξει ότι ο συνδυασμός 
ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η χρησιμοποίηση αναλογίας έως και 10% των πόρων του ΕΚΤ 
είχαν επιτυχή και βιώσιμα αποτελέσματα και ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι ευέλικτες 
αυτές ρυθμίσεις· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει, εάν χρειάζεται, αυξημένα κονδύλια 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως για τα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα του 
ΕΚΤ για την προώθηση της απασχολησιμότητας, με τη διατύπωση σαφών και απλών 
κανόνων που να επιτρέπουν μια πιο συντονισμένη χρήση των πόρων·

14. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η καλύτερη διάδοση των 
πληροφοριών αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχή απορρόφηση των πόρων και για 
την ακριβή υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων·

15. θεωρεί σημαντική την προώθηση της προσαρμογής των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και την προσαρμογή των προγραμμάτων για τη διά βίου 
κατάρτιση στην προώθηση θέσεων εργασίας στραμμένων στο μέλλον σε μια ταχέως 
εξελισσόμενη κοινωνία της γνώσης·

16. εφιστά την προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΠΑ στην αποτελεσματική χρήση 
του ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΤΠΑ είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των συνθηκών όπως 
οι σωστές υποδομές και η δέουσα δυνατότητα πρόσβασης, χωρίς τις οποίες οι επενδύσεις 
για την απασχόληση δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσουν·

17. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και τους
πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι η νέα στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των πόρων θα είναι 
αποτελεσματικότερη στην περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών 
επιπέδων διακυβέρνησης, ικανών να προσαρμόσουν τους στρατηγικούς στόχους στις 
εδαφικές ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους, τις οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώματα των φύλων, τους 
κοινωνικούς εταίρους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και χρηματοπιστωτικά και 
τραπεζικά ιδρύματα· τονίζει την ανάγκη να αφεθούν επαρκή περιθώρια για περιφερειακές 
και τοπικές ανάγκες κατά τον καθορισμό των πολιτικών στόχων·

18. θεωρεί κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων την 
ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με αδιάλειπτο κοινωνικό και εδαφικό 
διάλογο·

19. υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση κατέστησε ακόμη πιο επείγουσες τις παρεμβάσεις 
στους τομείς που εμπίπτουν στο ΕΚΤ, ιδιαίτερα εκείνες για τη στήριξη της απασχόλησης, 
του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, της κοινωνικής ένταξης και για τη μείωση της 
φτώχειας·

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων χρήσης τους, για 
να διασφαλισθεί ότι ωφελούν και τις μικρές επιχειρήσεις, δεδομένης ιδίως της μη χρήσης 
σημαντικού τμήματος των πόρων που διαθέτει η ΕΕ, τη βελτίωση του συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης και την ενίσχυση της διαφάνειας της διάθεσης πόρων 
και της προβολής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· θεωρεί ότι, προς τον σκοπό αυτό, η 
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μεταρρύθμιση πρέπει να εστιάζει σε μια φιλική προς τους χρήστες προσέγγιση, και στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει επίσης να διαβιβάζονται ταχύτερα τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί 
στους τελικούς χρήστες ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ρευστότητας 
επειδή τα κράτη μέλη κατακρατούν τους πόρους αυτούς·

21. επιθυμεί να καθιερωθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση των επιτυχών αποτελεσμάτων και 
θεωρεί να αναγκαία τη χρησιμοποίηση των πόρων με σαφείς και μετρήσιμους στόχους 
ανάλογα με τους σκοπούς τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση της 
επίδοσης·

22. ζητεί, για την επαρκή ενημέρωση των πολιτών, να αναπτυχθούν συστήματα ενιαίων 
θυρίδων με στόχο τον προσανατολισμό, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών 
στους ενδιαφερόμενους· επιμένει εξάλλου ή μέριμνα αυτή για απλοποίηση να προβληθεί 
στον πολίτη και να έχει ως στόχο τη μείωση των πληροφοριών που ζητούνται στο 
απολύτως αναγκαίο·
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