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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. τονίζει ότι η πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική είναι καίριας 
σημασίας για μια βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη και μπορούν να 
συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των περιφερειακών αποκλίσεων, βελτιώνοντας 
το επίπεδο ευημερίας όλων των πολιτών και παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες·

2. πιστεύει ότι η εδαφική προσέγγιση είναι αποτελεσματικός μηχανισμός για την υλοποίηση 
πολιτικών που προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, τη βιώσιμη και αξιοπρεπή απασχόληση, την εκπαίδευση τη 
μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ενσωμάτωση, πράγματα που συνιστούν τους 
κεντρικούς στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

3. υπογραμμίζει ότι στην καταπολέμηση της φτώχειας συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση 
του αποκλεισμού και ότι οι αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ή οι αγροτικές 
περιοχές με γηράσκοντα πληθυσμό καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
πτώσης των ιατρικών δημογραφικών στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμιστεί 
από τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις ευρυζωνικές τεχνολογίες και από την 
προώθηση της τηλεϊατρικής·

4. θεωρεί ότι η εδαφική προσέγγιση πρέπει να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός 
μηχανισμός για τη στήριξη των ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης και τη δρομολόγηση ή ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης· πιστεύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα που στοχεύει στη μεγέθυνση 
και στην απασχόληση καθώς και στην αξιοποίηση του δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει 
διαπερνώντας τα διοικητικά εδαφικά σύνορα, καλεί δε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
υφιστάμενες συνθήκες για νέους επιχειρηματίες, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το υψηλό 
δυναμικό τους για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης·  

5. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για το ΕΚΤ και τα άλλα ταμεία της 
ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της αρχής της επικουρικότητας μέσω 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η 
δημιουργία επαρκούς δυναμικού, να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι και εταίροι από την 
κοινωνία των πολιτών και να υπάρχει ιδιοκτησία σε τοπικό, περιφερειακό και 
μικροπεριφερειακό επίπεδο, είτε σε αστικούς είτε σε αγροτικούς οικισμούς, μεταξύ 
άλλων με την κατάρτιση που αφορά τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό, τη διάθεση πόρων 
και την υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και 
ενισχυμένη πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούνται καλύτερα 
οι περιφερειακοί αναπτυξιακοί πόροι της ΕΕ·

6. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισχυρές συνέργειες μεταξύ της 
πολιτικής για τη συνοχή και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, με στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων στους τομείς 
της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων·
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7. υπογραμμίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, είναι 
σημαντικό να διασφαλισθεί η δέουσα ισορροπία μεταξύ του απαραίτητου ελέγχου της 
χρήσης των πόρων και της αποτελεσματικότητάς τους·

8. επισημαίνει ότι η εδαφική συνεργασία και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα μέσα για τον προσδιορισμό και την καταπολέμηση 
περιφερειακών αποκλίσεων, όπως είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση, καθώς και για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών·

9. σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε 
επίπεδο απασχόλησης μεταξύ των περιφερειών, αλλά και εντός κάθε περιφέρειας, οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να αποτυπώνονται πάντα από τους υφιστάμενους δείκτες· 
πιστεύει ότι όπου συγκεντρώνεται φτώχεια κυρίως σε μικροπεριφερειακό επίπεδο πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ανάλογα· πιστεύει ότι τα προγράμματα πρέπει να προσαρμόζονται 
στις περιφερειακές και μικροπεριφερειακές ανάγκες και πρέπει να επικεντρώνονται σε 
προτεραιότητες αντίστοιχες με τις εκάστοτε συγκεκριμένες προκλήσεις· θεωρεί ότι το 
ΕΚΤ και τα άλλα ταμεία της ΕΕ πρέπει να θεωρούνται το βασικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση, σε τοπικό επίπεδο, των αναγκών στον τομέα της απασχόλησης (ιδίως της 
απασχόλησης των νέων), για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την καταπολέμηση της φτώχειας· 

10. πιστεύει ότι, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών 
αποκλίσεων, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό στοιχεία 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέτρων «σκληρού» (τύπου ΕΤΠΑ, π.χ. υποδομές) και 
«ήπιου» (κυρίως τύπου ΕΚΤ, πχ. κατάρτιση) τύπου· πιστεύει ότι τα ενδεδειγμένα μέτρα 
για τις απαιτήσεις θεματικής επικέντρωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ανάλογες 
ανάγκες και να επιτρέπουν την αξιοποίηση επαρκών συμπληρωματικών πόρων ειδικά 
στους τομείς της εκπαίδευσης και των υποδομών υγείας·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις διαδικασίες κατανομής των μέσων της 
πολιτικής συνοχής με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της φτώχειας·

12. τονίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων στον τομέα του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας απαιτεί την υιοθέτηση προσαρμοσμένης και 
διαφοροποιημένης προσέγγισης, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
μιας δεδομένης περιοχής (π.χ. οι μητροπολιτικές ή οι αγροτικές περιοχές)·

13. θεωρεί σημαντικό να καλύψει η πολιτική συνοχής ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και 
κατά συνέπεια στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί κατηγορία 
"περιφερειών μετάβασης", η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση αναλογικής και 
στοχευμένης ανταπόκρισης στην κατάσταση τόσο στις περιφέρειες όπου το ΑΕγχΠ 
αυξάνεται όσο και στις περιφέρειες όπου πέφτει·

14. πιστεύει ότι η εθελοντική κινητικότητα των εργαζομένων και των νέων πτυχιούχων στην 
ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις 
περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να την αξιοποιήσουν με αποδοτικότερο τρόπο για την προώθηση της 
εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής·
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15. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τον συντονισμό των δράσεων που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ σε διαφορετικά επίπεδα πολιτικής, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση 
αποτελεσματικής εδαφικής προσέγγισης· θεωρεί αναγκαίο ειδικότερα να συνδεθούν οι 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υποδομές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας·

16. θεωρεί σημαντικό να παράσχουν οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ανισοτήτων στο κοινωνικό πλαίσιο και 
στο πλαίσιο της απασχόλησης, των αναπτυξιακών αναγκών ορισμένων περιοχών καθώς 
και ολοκληρωμένες στρατηγικές που αφορούν σχετικούς πόρους για να αντιμετωπιστούν 
οι ειδικές περιφερειακές και τοπικές ανάγκες αυτών των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, τη φτώχεια και τις ανεπαρκείς υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή ομάδων στόχων υψηλότατου κινδύνου διακρίσεων ή 
κοινωνικού αποκλεισμού·  σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες·

17. πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού 
μακρόπνοου σχεδιασμού εδαφικής ανάπτυξης μέσω και της ενίσχυσης της αξιοπρεπούς 
και βιώσιμης απασχόλησης, στην κατεύθυνση πρόληψης και καταπολέμησης της 
φτώχειας και της ανεργίας·

18. εκτιμά ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα και έργα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
εφαρμόζονται στο ενδεδειγμένο επίπεδο και πρέπει να δίδεται προσοχή στον ρόλο των 
πόλεων, των λειτουργικών γεωγραφικών περιοχών καθώς και των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή δημογραφικά προβλήματα·

19. υπενθυμίζει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η εξασφάλιση απασχόλησης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας για τα άτομα που βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση·

20. θεωρεί ότι η θεσμική ικανότητα σε διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της εδαφικής προσέγγισης·

21. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, εφαρμόζοντας την αρχή της εταιρικής σχέσης1, 
τον ανοικτό διάλογο με διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων, όπως των 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και του συνολικού φάσματος επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ιδίως σε τομείς όπως το περιβάλλον, η κοινωνική ενσωμάτωση, η 
ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες· πιστεύει ότι, για την αποδοτική εφαρμογή της 
εδαφικής προσέγγισης σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, απαιτείται η 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ όλων των παραπάνω ενδιαφερόμενων 
μερών·

22. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ευνοηθεί η συγκρότηση πλατφορμών συντονισμού 
έργων καινοτομίας, τα οποία έχουν αποφέρει άριστα αποτελέσματα στην καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση της πρόσβασης στις ιατροφαρμακευτικές 
υπηρεσίες·

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο για τη διευκόλυνση της αποδοτικής 
χρήσης του ΕΚΤ από τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές 
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δυσκολίες·

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν τις δέουσες συστάσεις για την 
ενίσχυση μιας προσέγγισης πολιτικής που θα βασίζεται σε αποτελέσματα και 
τεκμηριωμένα στοιχεία, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικής εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής.
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