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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:

Α. λαμβάνοντας η οικονομική, η περιφερειακή και η κοινωνική πολιτική της ΕΕ είναι 
αλληλένδετες και ότι η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την επίλυση 
προβλημάτων σε σχέση με την απορρόφηση κονδυλίων, ενώ τα προβλήματα στην 
ικανότητα απορρόφηση κονδυλίων των διάφορων ταμείων από τα κράτη μέλη είναι συχνά 
παρόμοια· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα προβλήματα αυτά διαφέρουν από 
περιφέρεια σε περιφέρεια λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών καθεμιάς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τόσο την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ όσο και την αξιοποίηση και απορρόφησή της, 
γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες και οι μικροπεριφέρειες δεν 
διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ούτε τη διοικητική 
υποστήριξη για την κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ στους οποίους έχουν 
πρόσβαση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συνιστά μέσο ζωτικής σημασίας 
για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, που επιτρέπει στην ΕΕ να 
λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της 
πραγματικής σύγκλισης και την τόνωση της ανάπτυξης, της ποιοτικής απασχόλησης και 
της κοινωνικής προόδου, ενώ ευνοεί επίσης τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει ζωτικής 
σημασίας στήριξη στην πολιτική για την αγορά εργασίας και διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί 
σημαντικά η χρηματοδότησή του·

1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του ΕΚΤ σήμερα, να αποκριθούν στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της 
οικονομικής ύφεσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κράτη μέλη, και να εξασφαλίσουν 
ότι το μελλοντικό ΕΚΤ θα συμβάλλει ουσιαστικά και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής ως 
μέσο προοριζόμενο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με προβολή, διαφάνεια, 
ευελιξία, απλότητα και ευχρηστία, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 
κρατών μελών και των περιφερειών·

2. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, μεταξύ άλλων με τη 
δημιουργία μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ των διαφόρων ταμείων και τη θέσπιση 
κοινών κανόνων εφαρμογής·

3. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ταχύτερη 
ολοκλήρωση καίριων εγγράφων, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι 
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κανονισμοί, με στόχο την υπέρβαση των δυσκολιών εκκίνησης που ενδέχεται να 
προκύψουν στις αρχές της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού, όπως έκαναν και στις 
αρχές της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, που θα έπρεπε να περιλαμβάνει όχι μόνο την υλοποίηση πολιτικών και τη 
διαχείριση του ΕΚΤ, αλλά και την ανάπτυξη της στρατηγικής ΕΕ 2020 αυτής καθαυτήν·

5. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων –από τις οποίες οι πιο επιτακτικές συνίστανται στη μείωση των 
πρωτόγνωρων επιπέδων ανεργίας στην εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα με τη δημιουργία 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες- προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή σχεδίων ενωσιακής κλίμακας και να μεγιστοποιηθούν ο 
αντίκτυπος και η αξιοποίηση του ΕΚΤ, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η στρατηγική Ευρώπη 
2020, τονίζει δε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες στα διάφορα 
κράτη μέλη και ότι απαιτείται να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία του ΕΚΤ και να 
προωθηθεί η ευελιξία του προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις σε 
σχέση με την απασχόληση·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν εκτενή διάλογο με όλους 
τους ενδιαφερομένους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 
εντοπίζονται καλύτερα οι ανάγκες της αγοράς, να βελτιωθούν οι δυνατότητες 
απασχόλησης των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων και, παράλληλα, να λαμβάνονται 
επαρκώς υπόψη οι περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, όσον αφορά τη διαμόρφωση των 
στόχων πολιτικής σε σχέση με την πολιτική συνοχής, και να διασφαλίζεται η 
ενσωμάτωσή τους στους στόχους του ΕΚΤ· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάρτιση και στην εκπαίδευση των ατόμων σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, 
προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα αυτής της ομάδας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση για το ΕΚΤ και τις δυνατότητες 
πρόσβασης σ' αυτό, και να αναβαθμίσουν την ικανότητα κατάρτισης σχεδίων 
προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στη 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης·

8. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα τοπικά και περιφερειακά έργα ανάπτυξης, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τη βάση για το ΕΚΤ και 
καθιστώντας δυνατό τον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης: επιχειρησιακά 
προγράμματα, εθνικά προγράμματα και ιδιωτικοί πόροι σε επίπεδο επιμέρους έργων·

9. συντάσσεται με την άποψη ότι η ρυθμιστική διάρθρωση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει 
να επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η φύση και η γεωγραφία των 
αναπτυξιακών διαδικασιών· προτείνει να προσφέρεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η απαιτούμενη ευελιξία για την επιλογή προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση 
κατάλληλων συνδυασμών πολιτικής·

10. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο της στήριξης της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 σε όλα τα κράτη μέλη η πολιτική συνοχής θα μειώνει τις ανισότητες μεταξύ 
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των περιφερειών και μικρο-περιφερειών, θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και θα προάγει την αρμονική ανάπτυξη στην ΕΕ, μεταξύ 
άλλων με την εφαρμογή πρόσθετων ειδικών μηχανισμών και μέτρων σε περιοχές που 
εξακολουθούν να υπολείπονται των ευρωπαϊκών προτύπων·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών 
και των πολύπλοκων κανόνων, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη, η εκτέλεση του ΕΚΤ 
είναι βραδύτερη από ό,τι προβλεπόταν και πολλοί δυνητικοί δικαιούχοι αποθαρρύνονται 
από το να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
απλούστευση στους τομείς της επιλεξιμότητας των δαπανών, της διαχείρισης και της 
αξιολόγησης με τη χρήση σαφών, κοινών και εύχρηστων δεικτών· επιμένει ότι τα 
συστήματα ελέγχου προόδου και λογιστικού ελέγχου κάθε περιφέρειας πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα· ζητεί τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων ελέγχου (περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό) όσον αφορά τις 
ημερομηνίες, τις συστάσεις και τα αποτελέσματα· θεωρεί ότι η περιφερειοποίηση των ΕΠ 
δεν συνεπάγεται απαραίτητα περισσότερους ελέγχους· προτείνει να βασίζεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στα ποσά των επιδοτήσεων και τις παρατυπίες που σημειώνονται η 
συχνότητα των ελέγχων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας ζητεί να 
προσαρμοστούν οι στόχοι του ΕΚΤ στις πραγματικές απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας 
που χρειάζεται επενδύσεις για την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και για 
μέτρα προστασίας των βιοτεχνιών·

12. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχύτερα στο εθνικό τους δίκαιο την κοινοτική 
νομοθεσία· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητοποίησης επαρκούς καταρτισμένου 
προσωπικού για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων επί τόπου·

13. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το επίπεδο συγχρηματοδότησης ώστε να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στο επίπεδο ανάπτυξης, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
τους τύπους δράσης, τους δικαιούχους και την ικανότητά τους στην απορρόφηση 
πιστώσεων, και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθεί επαρκές 
τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι η 
συνεισφορά σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο εμποδίζεται από τις εθνικές πολιτικές 
δημοσιονομικής λιτότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΚΤ δεν αξιοποιείται, και παράλληλα επισημαίνει ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη σημειώνεται σημαντική πρόοδος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς μέσω των οποίων να βοηθούν τους μικρούς 
δικαιούχους (κατά κανόνα ΜΚΟ βάσης και ΜΜΕ) να προετοιμάζουν επιτυχείς αιτήσεις, 
και να τους καθοδηγούν στην περίοδο εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν «ευρωπαϊκές μονοαπευθυντικές θυρίδες» όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, προκειμένου να βοηθούν τόσο τις τοπικές αρχές όσο 
και τους πολίτες της ΕΕ στην υποβολή αιτήσεων για κονδύλια συνοχής·

15. τονίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης, υποβολής στοιχείων και ελέγχου πρέπει να είναι 
ανάλογες της κλίμακας των έργων, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολη η 
υλοποίηση έργων από μικρούς φορείς και μικρές τοπικές αρχές, ως εκ τούτου δε πρέπει 
να σχεδιαστούν ειδικές διατάξεις για επιχορηγήσεις μικρής κλίμακας από την ΕΕ κατά 
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την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

16. θεωρεί ότι, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που 
πλήττει πολλά κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που 
ισχύει για τους εθνικούς φορείς και τις ενώσεις όσον αφορά έργα που υποστηρίζονται από 
κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% για το σύνολο των 
διαρθρωτικών ταμείων, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για απορρόφηση 
περισσότερων κονδυλίων συνοχής·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να διοργανώνουν σεμινάρια για δυνητικούς 
δικαιούχους των ταμείων 

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό, και σύμφωνα με 
σαφείς κανόνες, τη δυνατότητα πληρωμής προκαταβολών στους δικαιούχους του ΕΚΤ·

19. ζητεί τον εξορθολογισμό του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής με στόχο τη βελτίωση του συμβουλευτικού ρόλου 
της Επιτροπής και τη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τον έλεγχο 
προόδου και τον λογιστικό έλεγχο·

20. τονίζει την ανάγκη για διαρκή, ισχυρή και αδιάλειπτη εστίαση στους καρπούς και τα 
αποτελέσματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, με τη 
βελτίωση της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και των συστημάτων δεικτών σε 
κοινοτικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά όχι μόνο τα 
επίπεδα δαπανών αλλά και την ποιότητα των πολιτικών που ακολουθούνται· καλεί την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες αβεβαιότητας που επηρεάζουν τα 
μακροπρόθεσμα προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης·

21. επισημαίνει ότι η θεσμική ικανότητα του δημόσιου τομέα σε εθνικό, σε περιφερειακό και 
σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης η τεχνική και διοικητική ικανότητα των συμμετεχόντων 
δημόσιων φορέων και δικαιούχων έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη, 
υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020·

22. επισημαίνει ότι απαιτείται υψηλός βαθμός συνέχειας στα συστήματα και την ικανότητα 
διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να ενισχύονται η κτηθείσα πείρα και γνώση στον 
τομέα της διαχείρισης, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για την αποφυγή της εναλλαγής του διοικητικού προσωπικού που ασχολείται με τη 
διαχείριση των ταμείων.
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