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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. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) (COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι μετά την 
παγκόσμια οικονομική ύφεση, η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξασφαλίζει μια 
πληρέστερα επικαιροποιημένη αξιολόγηση του αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου· 

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή "Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας"· 
συνιστά ωστόσο ένθερμα να δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση των πόρων για την 
επίτευξη του στόχου για τη μείωση της φτώχειας της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη 
μείωση της φτώχειας· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα εμπόδια 
που παρεμβάλλονται σε στόχους πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων· αναγνωρίζει ότι με την 
τακτική της δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων· 

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ εξασφαλίζοντας 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες με στόχο την απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης· 

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την δυνητική 
και χρηματοπιστωτική αυτονομία και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει τις 
διαδικασίες, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και τους ελέγχους· 

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση της προόδου ενισχύοντας την 
ευρύτερη χρήση βασικών δεικτών σε εθνικές στρατηγικές εκθέσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διευκρινίζονται όλα τα επιτεύγματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής στους τομείς της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της προώθησης ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής 
ένταξης όλων των ευάλωτων ομάδων.


