
PA\836890EL.doc PE452.551v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2010/2160(INI)

26.10.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για 
αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων Διαρθρωτικών 
Ταμείων
(2010/2160(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sergio Gaetano Cofferati



PE452.551v01-00 2/4 PA\836890EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\836890EL.doc 3/4 PE452.551v01-00

EL

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 κοινωνική, όπως και η εδαφική συνοχή, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές 
για τον προσδιορισμό του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7 της ΣΛΕΕ και ότι η εφαρμογή τους πρέπει να ενσωματώνει της διατάξεις του 
άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά βιώσιμη 
ανάπτυξη ομοιόμορφα κατανεμημένη από κοινωνικής και εδαφικής πλευράς, η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 
που αποτελεί στοιχείο συνοχής και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας·

3. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής επενδύσεων της Ένωσης·

4. είναι πεπεισμένο ότι οι δυσχέρειες που προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε να 
ωθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα μια πρόταση μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, φιλόδοξη και ανταποκρινόμενη  στους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, λαμβάνουσα μεταξύ άλλων υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που εκτίθενται στο ψήφισμα A7-0267/2010·

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι πολιτικές 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ πρέπει να αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός 
νέου πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και του 
συνόλου των Διαρθρωτικών Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
είναι το μοναδικό συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην αγορά εργασίας και την 
κοινωνική ένταξη και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

6. θεωρεί ότι προκειμένου να χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει να επικεντρωθεί 
στις επενδύσεις σε δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και στις 
κοινωνικές συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την απασχολησιμότητα, την 
παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη·

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της μελλοντικής 
δομής των Διαρθρωτικών Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση του ΕΚΤ εντός ενός 
κανονισμού και βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές διατάξεις σε σχέση με τους 
πόρους για τη συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του κανόνες λειτουργίας και 
χρηματοδότησης·

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και του 
πολίτες της ΕΕ και 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 
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εδαφικές ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.


