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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, σε καιρό κρίσης που οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες, 
η πίεση στις περιφερειακές και τοπικές αρχές λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη
απασχόληση· τονίζει επίσης πως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην επίλυση προβλημάτων όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, και 
κατ' επέκταση στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020·

2. τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην 
στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων και στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
συμβάλλοντας συγκεκριμένα στην επίτευξη υψηλών επιπέδων βιώσιμης απασχόλησης και 
παραγωγικότητας και ταυτόχρονα καταπολεμώντας αποτελεσματικά τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και αυξάνοντας την κοινωνική συνοχή·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απλούστευση των διαδικασιών που συνδέονται με 
την εφαρμογή του και την αυξημένη προσβασιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και συγκεκριμένα μικρότερα έργα σε τοπικό επίπεδο, πράγμα που έχει ως 
αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις που 
δημιουργεί η οικονομική και κοινωνική κατάσταση καθώς και ευρύτερη συμμετοχή των 
δικαιούχων οργανισμών στην εκτέλεση των επενδύσεων· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
την σπουδαιότητα του νέου μέσου για την υπό κοινοτική καθοδήγηση τοπική ανάπτυξη, 
μέσω του οποίου θα μπορέσουν οι ομάδες δράσης σε τοπικό επίπεδο να χαράξουν και 
εφαρμόσουν τοπικές στρατηγικές απασχόλησης· ζητεί λοιπόν από τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν τέτοιου είδους ευκαιρίες ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας 
προγραμματισμού, προκειμένου να γίνει χρήση των τεράστιων δυνατοτήτων καινοτομίας 
των τοπικών ομάδων δράσης·

4. θεωρεί ότι οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής θα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη 
ευελιξία έτσι ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις δικές τους 
ανεπάρκειες σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προκειμένου να επιτύχουν το στόχους 
της Ευρώπης 2020·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό μαζί με την προσαρμογή στους ανά την Ευρώπη τρέχοντες 
δημοσιονομικούς περιορισμούς να συνεχίζονται οι επενδύσεις για το μέλλον· υπενθυμίζει 
στα κράτη μέλη ότι η πρόκληση δεν είναι να σταματήσουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους, 
αλλά να δαπανούν λιγότερα χρήματα με πιο αποδοτικό τρόπο·

6. τονίζει ότι στο τέλος του 2012 δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν αιτήσεις πληρωμών 
του ΕΚΤ ύψους 4,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι πληρωμές να πραγματοποιούνται από 
τον προϋπολογισμό του 2013· τονίζει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η εν λόγω 
μετακύλιση της εκτέλεσης στην κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και των δικαιούχων· τονίζει περαιτέρω ότι από το συνολικό ποσό 
των 11,2 δισ. ευρώ που προβλέπονται στο διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2013, τα 
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3,253 δισ. ευρώ προορίζονται για το ΕΚΤ και ότι πρέπει να γίνουν όλες οι πληρωμές από 
τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, ενδεχομένως σε δυο στάδια· ζητεί από το 
Συμβούλιο να αναλάβει πολιτική δέσμευση ότι όλες οι νομικές υποχρεώσεις που πρέπει 
να καταβληθούν το 2013 θα εξοφληθούν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους·

7. ζητεί να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των προς εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων
(RAL), πράγμα που συνιστά σοβαρή απειλή για την αποτελεσματική αξιοποίηση των 
πόρων της πολιτικής για τη συνοχή, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι προοπτικές 
επενδύσεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση· ζητεί λοιπόν από τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων του ταμείου συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων μέσω του 
ορθού σχεδιασμού έργων και αιτήσεων, και να διασφαλίσουν την κατάλληλη στήριξη των 
συγχρηματοδοτήσεων·

8. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι σημαντικός παράγοντας τόνωσης των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την ανάπτυξη της 
χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα, συμβάλλοντας 
τοιουτοτρόπως στην οικονομική αύξηση, την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή στην Ένωση γενικότερα αλλά και στις περιφέρειες που επωφελούνται 
άμεσα από αυτήν και διασφαλίζοντας έτσι την αλληλεγγύη μεταξύ ευρωπαίων πολιτών 
και ευρωπαϊκών περιφερειών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν, ακόμη και σε 
εποχές κρίσης, την παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων στους τοπικούς φορείς 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα διαθρωτικά ταμεία ·

9. υποστηρίζει σθεναρά τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δαπάνες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε πολύ μικρές. μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών·

10. τονίζει ότι η τοπική οικονομία συνιστά βασικό παράγοντα ανάκαμψης για τις κοινότητες, 
κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης κρίσης· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που επιφέρει η κοινωνική οικονομία 
όσον αφορά τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να προβλέψουν δυνατότητες χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020·

11. τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 
αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των ευφυών δικτύων και της βιώσιμης κινητικότητας·

12. υπογραμμίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που υποστηρίζει η πολιτική συνοχής, υπό την 
προϋπόθεση αυτές να μην οδηγούν σε υπέρβαση των ορίων χρέους και ελλείμματος που 
έχουν συμφωνηθεί στο ανανεωμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

13. επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
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και όπου κρίνεται αναγκαίο, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών σχετικών εταίρων στον 
προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
Διαθρωτικών Ταμείων, πράγμα που θα εξασφάλιζε καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των 
ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών· ενθαρρύνει αυτές τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν, στο μέτρο του δυνατού, τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια τυγχάνουν της απαραίτητης 
στήριξης και χρηματοδότησης προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους·

14. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων και καλύτερη επικοινωνία, έτσι 
ώστε να υπάρξει γενικότερη συμμετοχή, εκτίμηση και έλεγχος της χρησιμοποίησης των 
κονδυλίων·

15. ζητεί περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και αυξημένη ευελιξία και διαφάνεια στον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί καλύτερη εκτέλεση των έργων καθώς και ταχύτερη και καταλληλότερη 
ανταπόκριση στις κοινωνικές προκλήσεις και απειλές·

16. τονίζει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της απόδοσης της περιφερειακής 
πολιτικής και των μακροοικονομικών επιδόσεων ενός κράτους μέλους, και ότι οι 
περιφέρειες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τη μη τήρηση των διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει συνεπώς ότι η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων 
θα όξυνε τα προβλήματα των εκείνων κρατών μελών που ήδη αντιμετωπίζουν 
μακροοικονομικές δυσκολίες και, ως εκ τούτου, δεν είναι αποδεκτή η επιβολή 
μακροοικονομικών περιορισμών.
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